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Türk Hava Yolları’nın öncülüğünde hızla gelişen sivil havacılık, havacılık eğitimini 
daha da önemli hale getiriyor. Artan yolcu kapasitesine bağlı olarak büyüyen uçak 
filoları havacılığın değişik alanlarında hizmet verecek uzman personel ihtiyacını en 
üst düzeye çıkarıyor. THY sadece Türkiye ile sınırlı olmayan bu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla THY Havacılık Akademisi bünyesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarının 
kapsamını genişletiyor.

Yurtiçi ve dışında sivil havacılık alanında en gelişmiş yöntemlerle ve alanlarında 
uluslararası düzeyde tanınan eğitmenlerle eğitim veren  THY Havacılık Akademisi, 
yapmış olduğu çalışmaları paydaşları ile paylaşmak, havacılık alanındaki eğitim hiz-
metlerini tanıtmak ve bu alana ilişkin sorunları tartışmak amacıyla Turkish Aviation 
Academy (TAA) adlı elinizdeki dergiyi  yayımlamaya başlamıştır. Sivil havacılık eği-
timinin adresi olacak ve üç ayda bir yayımlanacak dergimizin ilk sayısında, sizlere  
oldukça zengin bir içerik hazırlamaya çalıştık. 

TAA Dergisini sivil havacılık alanında çalışan herkesin ilgiyle okuyabileceği geniş 
bir içerikle çıkarmayı hedefliyoruz. İlk sayımızın ilk yazısını  THY Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Topçu’ya tahsis ettik. Yazısında iyi eğitilmiş işgücünün  önemini vur-
gulayan Hamdi Topçu, dünyada önemli başarılar kazanan THY’nın, eğitim alanında 
da aynı başarıya ulaşma gayreti ve THY Havacılık Akademisi’ni içinde bulundu-
ğumuz bölgede bir eğitim merkezi haline getirme hedefi içinde olduğunu belirtti.

TAA Dergisinin ilk röportajını ise THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ile ger-
çekleştirdik. THY’nın hedeflerini samimi bir üslupla ortaya koyan Doç. Dr. Temel 
Kotil, THY Havacılık Akademisinin sunduğu eğitim hizmetlerinin kalitesi ve önemi 
üzerinde durdu. THY’nın eğitim alanında da bir dünya markası olacağını vurgula-
yan Kotil, öğrenmenin sonu olmadığını ve THY personelinin her zaman öğrenece-
ği yeni bilginin peşinde olduğunu açıkladı.

THY Havacılık Akademisini sivil havacılık alanında bir dünya markasi yapma yo-
lundaki çalışmaları hızla yürüten Akademi Başkanı Prof. Dr. Şahin Karasar da eğitim 
teknolojileri ve sistemlerindeki gelişmeleri ele aldığı yazısında uzaktan eğitim mo-
delinin sivil havacılık eğitimindeki yeri ve önemini inceledi. 

THY Havacılık Akademisi’nin eğitim hizmetlerinin tanıtıldığı “Eğitimde Odak” 
bölümümüzde Teknik Eğitim Müdürlüğü yer alıyor. Programları ve eğitmenleri 
uluslararası havacılık kuruluşları tarafından akredite edimiş olan Teknik Eğitim Mü-
dürlüğü, çevre ülkelere de hizmet veriyor. Teknik Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile 
yaptığımız görüşmeleri okuduğunuz zaman bu alanda ne kadar önemli mesafeler 
katedildiğini sizler de göreceksiniz. 

Eğitim ve pazarlama alanındaki yeniliklerin incelendiği “Teknoloji ve İnovasyon” 
bölümümüzde ise TAA Pazarlama Müdürü Dr. Hakan Erdun’un “Yeni Eğitim Tek-
nolojileri” ve TAA Uzmanı Tolga Al’ın  “Avucunuzun içindeki Kontrol Kulesi” başlıklı 
yazısı yer alıyor. 

THY Havacılık Akademisi’nin eğitim hizmetleri içinde çok önemli bir yeri olan 
“Uçuş Korkusunu Yenme Programı” herkese açık bir program. Önemli bir sorun 
olarak gördüğümüz uçuş korkusunu ele aldığımız dosyamızda, Klinik Psikolog 
Ceyda Şenel ve sinemamızın sultanı Türkan Şoray ile yapılmış röportajlar da yer 
alıyor. Uçuş deneyimlerini ve korkularını olanca samimiyetiyle paylaşan Türkan 
Şoray röportajınıı ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. 

Gelecek sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar...

Civil Aviation progressing rapidly under the leadership of Turkish Airlines (THY), has 
made Aviation training even more important. The fleet growing in parallel with the in-
crease in passenger capacity brings about the need for specialised sta� who are able to 
provide services in the di�erent areas of aviation. Turkish Airlines is widening the scope 
of ever-growing educational activities to meet the needs that are not limited to only in 
Turkey.

THY Aviation Academy,  which  provides training employing the most developed meth-
ods in civil aviation  with internationally renowned trainers, has launched Turkish Aviation 
Academy (TTA),  the magazine which you are currently holding,  with the aim of sharing 
with stakeholders their activities, to promote the training services in the aviation field and 
to discuss the issues pertaining to this. We tried to prepare a rich content for the first is-
sue of our magazine which will be published every three months and which will be the 
foremost address of civil aviation training. 

We plan to publish the TAA Magazine with a wide selection of content that all in the 
field of civil aviation will be able to read it with interest. We assigned the first article of 
our first issue to THY Chairman of the Board and the Executive Committee Mr. Hamdi 
Topçu. Hamdi Topcu, who stressed the importance of a well educated workforce also 
mentioned that THY, who has made significant achievements around the globe, endeav-
ours to display the same success in the areas of education and to make THY Aviation 
Academy a training base in our region. 

The first interview of TAA magazine was carried out with CEO, Member of the Board 
and of the Executive Committee  Associate Professor Temel Kotil.  Associate Prof. Temel 
Kotil who focused on the importance and quality of the training provided by the Turkish 
Airlines Aviation Academy outlined the aims of Turkish Airlines in a sincere manner. Kotil, 
who stressed that THY will be a world brand in the field of training and that there is no lim-
it to learning, pointed out that the sta�  of THY will always be in pursuit of new knowledge. 

Prof. Dr. Şahin Karasar, who is carrying out the e�orts in making THY Aviation Academy 
a world brand with zeal, investigated the place and importance of distance learning as 
an educational model in his article whereby he addresses the developments in educa-
tional technologies and systems. 

Technical Training Directorate is covered in our ‘Focus on Education’ section, which 
introduces the training services within THY Aviation Academy. Technical Training Direc-
torate, which has programmes and trainers accredited by international aviation organisa-
tions, also provides services to neighbouring countries.  When you read our interviews 
conducted with the o�cials of Technical Training Directorate you will see first hand what 
a long way we have come in this field. 

Our section ‘Technology and Innovation’, where innovations in the fields of Training and 
marketing are investigated, features the articles of TAA Marketing Manager Dr. Hakan 
Erdun and TAA Specialist Tolga Al entitled ‘New Training Technologies’ and ‘The Control 
Tower within the palm of your hand, respectively.

Overcoming Flight Phobia, an important training programme within THY Aviation Acad-
emy is open to all. In our coverage of flight phobia which we see as an important issue, 
the interviews conducted with clinical psychologist Ceyda Şenel and the sultan of Turk-
ish cinema Türkan Şoray are included. We believe that you will read with interest the 
interview conducted with Türkan Şoray where she sincerely shares her flight experience 
and fears. 

Hope to meet with you in our next edition.  Wish you a pleasant reading...

TAA’dan / From TAA

SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNİN ADRESİ 
THE ADDRESS OF CIVIL AVIATION TRAINING

Prof. Dr. Peyami Çelikcan
TAA Yayın Danışmanı / TAA Publication Consultant
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Güvenli, kaliteli ve güleryüzlü hizmet...
Safe and quality service with a smile...

THY’den /  From Turkish Airlines
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THY Havacılık Akademisi, Havacılık Eğitimleri alanın-
da yalnız Türkiye’de değil, özellikle Orta Doğu, Bal-
kanlar, Orta Asya ve Ka�asya bölgesinde önemli bir 
merkez haline gelmektedir. Akademi bir yandan THY 
bünyesinde çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimle-
rini yürütürken bir yandan da iştiraklerimizde çalışanla-
rın eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitimde günün 
gereklerine uygun bir biçimde yapılanan Akademide 
katılımcılar Teknik, Pazarlama Satış, Yer Hizmetleri, Yö-
netim ve Kişisel Gelişim alanlarında hem yüzyüze hem 
de uzaktan eğitim yoluyla alanında uzman eğitmen 
kadrolarla bir araya gelmektedirler. Gerek sektörde 
gerekse üniversitelerde tecrübe kazanarak aramıza 
katılan eğitmenler, yalnız kendi çalışanlarımızı değil, 
aynı zamanda ulusal ve uluslararası diğer havayolları 
ile yabancı havayolu çalışanlarını da THY tesislerinde 
eğitmektedirler. 

Rekabetin giderek arttığı sivil havayolu taşımacılığın-
da THY dünyada önemli başarılar kazanmakta, büyü-
me hızını sürdürmekte ve bu alanda yalnız hizmet değil 

bilgi de ihraç etmektedir. Vizyonu gereği Türkiye başta 
olmak üzere yakın bölgedelerden başlayarak dünya-
da önemli bir eğitim merkezi olma hedefini kararlılıkla 
takip eden THY Havacılık Akademisi, havayolu sektö-
ründe eğitilmiş işgücünün planlı bir biçimde arttırılması 
ve sürekli geliştirilmesi amacıyla uluslararası işbirlikle-
rini öne çıkarmaktadır. Bu kapsamda IATA ve EASA ile 
eğitimde akreditasyon çalışmalarını başlatmış; Harvard 
ve MIT gibi dünyanın önde gelen Üniversitelerinin Sü-
rekli Eğitim Merkezlerinin programlarını yakından takip 
eden, üst yöneticilerini bu imkanlardan yararlandıran 
bir yaklaşımla hareket etmektedir.  

Hizmet sektörünün temel dinamiği olan “güvenli, 
kaliteli ve güleryüzlü hizmet”in sağlanmasında eğiti-
min önemini bir kez daha vurgulayarak, tüm dünyada 
havayolu sektörü çalışanlarına ve kariyer hedeflerini 
planlayan genç meslek adaylarına hayatlarının her aşa-
masında eğitime ve uygulamaya önem vermelerini; ya-
pacakları her işte en iyiyi hedeflemelerini tavsiye eder, 
başarılar dilerim. 

THY Aviation Academy has become an important cen-
tre not only in Turkey but also in the Middle East, Bal-
kans, Central Asia, and Caucasia regions. The Acad-
emy whilst providing occupational and work related 
training on the one hand also meets the training needs 
of those working in our subsidiary companies.

Participants in the Academy come together with 
trainers who are experts in their fields, in the areas of 
Technical, Sales, and Marketing Ground Services, Man-
agement and Personal Development either through 
face-to-face or e-learning courses that are developed 
to meet today’s needs. Our trainers who have joined us 
either from the sector or having gained experience at a 
university, provide training not only for our sta� but also 
for international airways and their employees at THY 
facilities. 

Turkish Airlines continues to maintain its great 
achievements in the world in the increasingly com-
petitive field of civil aviation. In this respect, it not only 
exports services but also information. Turkish Airlines 

Aviation Academy continues its vision, to be one of the 
important training centres starting with Turkey in par-
ticular and close regions in general,  with determination. 
The Aviation Academy drives forward the international 
collaboration to increase and continuously develop the 
educated workforce in the aviation sector in a planned 
manner. In this regard accreditation activities in educa-
tion with IATA and EASA have been initiated; also op-
portunities for high level administrators to partake in 
courses o�ered by the Continuing Education of leading 
universities in the world such as Harvard and MIT have 
been closely monitored. 

I once again reiterate the importance of education in 
the provision of a ‘safe and quality service with a smile’ 
which forms the backbone of the  Service Industry. I 
wish success to those who work in the Aviation Sector 
worldwide and to those who are planning their career 
paths to place importance to education and application 
in all their phases of their lives.  I hope that they aim for 
the best in all that they do. 

Havacılık Sektörü her zaman, iyi eğitilmiş işgücü ile operasyonunu yürütegelmiştir. Ulusal 
ve uluslararası otoritelerin zorunlu kıldığı sertifikalara sahip olmak ve bu bağlamda hava-
cılık alanında meslek sahibi olabilmek için, havacılık eğitimleri veren büyük kurumlar, hep 
meslek adaylarının ilgisini çekmiştir. 

The Aviation Sector has always carried its operations with a well trained workforce. Can-
didates have always interested in large organisations providing aviation trainings in or-
der to obtain certificates imposed by national and international authorities and in this 
respect to acquire employment within the aviation sector.
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THY Genel Müdürü Temel Kotil hedefi gösterdi:  
‘‘Havacılık eğitiminde de marka olacağız’’
 TA General Manager Temel Kotil pointed out the target: 
‘‘We will be a brand in aviation training as well’’

Rakiplerimizle en önemli farkımız bizim daha 
gönülden çalışmamızdır diye düşünüyorum. 
Kimi geçebiliyorsak bizim çalışanımız gönül-
den çalıştığı içindir. Arkadaşlar yeni bir kavram 
buldular. Bu eğitimde de çok iyi gider: “ Biz 
takım değiliz, biz KARDEŞİZ, THY KARDEŞİ ”… 

I believe that our biggest difference from our 
competitors is that we put our hearts into what 
we do.  Whoever we beat we are able to do 
so because our employees have their hearts 
set on their duties. Our friends have found a 
new term.  This will also work well in training:- 
we are not a team, we are SIBLINGS, TURKISH 
AIRLINES FRATERNALS.

Güneş Batum Esen

THY’den /  From Turkish Airlines
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İlk sayısını hazırladığımız dergimiz için ülkemizin milli gururu Türk Hava Yolları’nın Ge-
nel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ile röportaj yapmayı planladık. Ancak itiraf etmeliyiz ki 
“randevu almakta zorlanır mıyız” diye düşünmedik değil. Malum röportajların en zor yönü 
randevuyu hızlı alabilmektir.

Ama düşündüğümüz gibi olmadı, çünkü Sayın Genel Müdür, çıkacak her yeni projenin 
heyecanını hissedebilen profesyonel bir yönetici, değerli bir akademisyendi. Kendisi, yak-
laşık bir saat süren röportajımızda, bir babanın evlatlarını, bir hocanın öğrencilerini kucak-
laması gibi müşfik ve sabırlıydı. Güler yüzü ve sanki çok uzaklardan gelmiş de beklenen 
bir misafirmişiz gibi ikramlara kadar bizzat ilgilenmesi ile doğrusu bizi çok memnun etti   ve 
kendisiyle söyleşiye doyamadık.

Yoğun temposunu da göz önüne alarak hızlı ve kısa olması için ana başlıklarla soru-
cevap şeklinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde, her bir sorumuzu büyük içtenlikle ve 
sabırla yanıtlayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr Temel Kotil röportajını keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Eğitim Başkanlığı’nın eğitim hizmetlerinin ve bilhassa satış ve pazarlamasına yönelik 
yeni çıkacak dergisinin ilk sayısı için neler söylemek istersiniz?  

Çok güzel bir çaba… Öncelikle “hayırlı olur inşallah” diyorum. İlkler her zaman heye-
canlı ve güzeldir. Muhakkak çok güzel bir dergi olacak. Şunu çok iyi biliyorum ki biz 
eğitimde bir markayız. Bu markayı da başta müşterilerimiz olmak üzere herkese göster-
memiz, anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan çok pozitif olacaktır. 

Muhakkak ki güzel bir dergi olacak. Ancak notumu vermem için görmem gerekli. 
Şunu iyi biliyorum, dergi olsun kitap olsun hazırlamada verilecek çaba ne kadar çok 
olursa o kadar yerindedir. Çünkü hazırlanan bir yayını okuyacak olan insanların bun-
dan yarar sağlaması, içeriği ile doyurucu olmasına, güzel olmasına, nezih olmasına, işe 
yaramasına ve okumaya değmesine bağlıdır.  Güzel bir bir dergi her şeyden keyiflidir. 

Buradan anlıyoruz ki Genel Müdürümüz yayından anlıyor ve notunuz da biraz kıt 
olabilir. Elbette daha fazla çalışacağız. Peki, Sayın Genel Müdürüm, bir cümleniz 
dikkatimizi çekti. Biz bir markayız dediniz, Eğitim Başkanlığı’nın Eğitim Akademisi’ne 
dönüşümü de yeni bir oluşum bildiğimiz kadarıyla. Bunu bize değerlendirir misiniz? 
Neden Havacılık Akademisi?  

Şimdi, her iş kolunun kendi ait öğretileri vardır. Gençlerimiz ister liseden mezun ol-
sun, ister 2 yıllık okul, isterse üniversite mezunu olsun veya doktora yapsın, belirli bir 
teorik kültürden gelirler. Her ne kadar eğitim sistemi pratiğe dönük olmak istese de, 
muhakkak ki o iş koluna dönük eğitim alma mecburiyeti vardır. Zaten bu taçlandırma, 
onu tatlandırma da bununla kaynaklanıyor, oluşuyor. Ama havacılıkta bu bir kat daha 
önemlidir. Neden? Çünkü havacılık diğer sektörlere göre daha regüle olmuştur, daha 
fazla sistematikleri vardır ve üzerinde zihinsel emek sarf edilmiştir.  İkincisi de, kendine 
has metotları vardır. Diğer sektörlerde gösterilen hassasiyetin bu sektörde daha fazla 
gösterilmesi gerekiyor. Çünkü havacılığı taçlandıran uçak, insanın yaptığı en teknolojik 
üründür. Uçak; uçuş emniyeti, konforu, her türlü fonksiyonu ve verimlilik açısından çok 
hassas olmalıdır. Hiç bir şey ihmale gelmez.

Şimdi bu kültür, uçaktan tüm alt iş kollarına kadar her şeye yansır. Bu yönüyle de 
kendine hastır. Bu şekliyle biz şunu demiş oluyoruz; “Türk Hava Yolları ailesi olarak biz, 
yalnızca ikramda değiliz, aynı zamanda bütün iş kollarında markayız !”.  Marka olmanın 
en önemli çıkış noktası eğitimdir. Eğitim herşeyin başıdır. Eğitimde dünya markası olma-
lıyız, ama önce Avrupa birinciliği almamız lazım, sonra dünya birinciliği… İşte hedefimiz!

Sayın Genel Müdürüm, buradan da eğitimde de ikram gibi dünya derecesi kovaladı-
ğımızı mı müjdeliyorsunuz?  

Elbette. Bakın şimdi biz bunu alırsak, aslında ikramda aldığımız derecenin ileride de-
vamını garanti etmiş oluruz. Kabinde alacağımız “en iyi kabin ödülü”nü garantilemiş 
oluruz.

Tabii ki eğitim bir bütündür. Gerçek olan şu, eğitim olmadan hiç bir şey mümkün de-
ğil. Biz bu eğitimle eğmeyi-bükmeyi değil olan imkanları açmayı, insanlarda var olan 
yetenekleri ortaya çıkarmayı kastediyoruz. Bunun adı İngilizce’de education, Latince 
karşılığı ise var olanı ortaya çıkarmaktır. İşte bizim de hedefimiz bu.

What would you like to say about the first edition of the new magazine to be published 
about the training services o�ered by the Aviation Academy especially targeting sales and 
marketing? 

It is a great e�ort.... Firstly I would like to say ‘’good luck with it’ . The first of everything is 
always exciting and good.  I have no doubt it will be a good magazine. I know very well that 
we are a brand in training. We need to show and explain this brand to everyone, in particular, 
our clients. From this perspective it will be very positive. 

Of course it will be a good magazine.  However, I must see it before I grade it. I know for a 
fact  that whether it be a magazine or a book the more e�ort  put into its preparation the bet-
ter it will turn out.. Because how much the readers benefit from the reading of this publication 
is dependent on how fulfilling the content is, how good, how refined  and how useful it is. A 
good magazine is more enjoyable than anything. 

From this we understand that our General Director understands about publications and 
may even grant a low mark. Of course we will work harder.  Dear Director, one of your sen-
tences caught our attention you said, ‘we are a brand’ as far as we know the transformation 
of the Training Department into a Training Academy is a new con¬cept. Could you evaluate 
this for us? Why Aviation Academy? 

Now, each line of business has its specific teachings. Our youth regardless of whether they 
are high school, a two year school, a university graduate or whether they are doing their 
doctorates, come from a specific theoretical culture. Regard¬less of how much an educa-
tional system wants to be practical it is compulsory for them to get theoretical knowledge 
pertaining to that line of business.  It is this crown¬ing, which provides  taste.  But in aviation 
this is even more important. Why? Because aviation has been more regulated compared to 
other sectors in which there are more systematics and a lot of intellectual e�ort has been put 
into it. Secondly, it has spe¬cific methods exclusive within itself.  Because the aircraft which 
has crowned aviation, is the most technological human made product. The aircraft must be 
very sensitive in the sense of flight safety, comfort, for each of its functions and productivity.  
Nothing can be neglected. 

Now this culture reflects everything from aircraft to each of the sub branches of business. 
In this regard it is idiosyncratic. By this we mean; ‘ As the Turkish Air¬lines family, we are a 
brand not only in service but also in all branches of business.!’ The most important starting 
point of being a brand is education. Training is the start¬ing point of everything. We must be 
a world brand in education, but to begin with we must be first in Europe, followed by world 
leadership... That is our aim!’ 

Dear Sir, are you stating that we are after world records in training as we have accom-
plished in service? 

Of course.  You see if we achieve this, we will be guaranteeing the continuance of the award 
granted in service.  We will guarantee ‘the best cabin’ award which we shall receive for cabin. 

Of course education is a whole. The reality is that nothing is possible without education. 
What we mean by education is creating new possibilities and bringing out the talents in 
people.  The name of this in English is education, and in Latin is bringing to the surface what 
is already there. This is what our aim 

For the first edition of our magazine we planned to have an interview with General 
Director of Turkish Airlines Associate Professor Temel Kotil, our country’s national Pride. 
We must admit however that the thought of not being able to get an interview with him’ 
did cross our minds. 

But this was not the case as our General Director was a very pro¬fessional administra-
tor, a valued academician who could feel the joy of each new project that would arise. In 
the interview that lasted almost an hour, he was as caring and patient as a father would 
be towards his children or a teacher to his students. With his smiling face and hospita-
ble nature treating us as if we were visitors coming from a long distance, made us very 
happy. We could not get enough of our conversation with him. 

Keeping in mind his heavy work schedule we conducted our interview in  a question- 
answer format.  We hope that you will enjoy the interview with Associate Professor Temel 
Kotil,  the General Director , of Turkish Airlines in which he answered all our questions 
with patience and sincerity 
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THY’den /  From Turkish Airlines

Diyorsunuz ki teknolojide taç havacılıktadır. Biz de havacılığın taçını eğitim üzerin-
den dünya çapında istiyoruz... Peki Genel Müdürüm, orta vadede hedeflerimiz 
neler? Mesela IATA ‘nın bölgesel eğitim ortağı olmak gibi sürpriz başlıklar var 
mıdır bizimle paylaşacağınız?  

 Eğitimin önemi burada ortaya çıkıyor işte. Herhangi bir çalışanımız, uzmanlarımız, 
ister gelir yönetimi olsun, ister muhasebe, ister üretim planlama, bunların sürekli 
eğitimleri var. Yalnızca operasyondaki, kabin, kokpit, yer işletme check-in , boar-
ding değil, IATA’nın da bu kapsamda bütün havacılık işletmesinin her alt kolunda 
eğitimleri var. Pazarlama stratejileri, chekc-in, boarding aklınıza ne geliyorsa. Tabii 
bunların hepsini kendisi yapmıyor,  örnek olsun  diye her düzeyde eğitimlerin bir 
kısmını yapıyor.  İşte biz de eğitimde global marka olmak istiyorsak tüm bunların 
bizim üzerimizden yürümesi gerekiyor. Özetle, Türk Hava Yolları’nın eğitimle ilgili 
ünitesinin bir dünya markası olarak anılması lazım.

Yani IATA başta olmak üzere tüm dünya, eğitimlerini Türk Hava Yolları Eğitim 
Akademisi’ne yönlendirsin diyorsunuz. Büyük bir iddia!   

Tabii... Biz zaten ne diyoruz dünya markasıyız!  Biz geçenlerde IATA’dan bir eğit-
men getirdik buraya. Bize eğitim verdiler. Esasen IATA gibi kuruluşlar bu personeli 
kendinde tutmaktan ziyade “freelance”  olarak. Bunları koordine ediyorlar. Bizim 
personelimiz freelance olamaz ama IATA çağırdığı zaman eğitime gönderdiğimiz 
kişi olmuş olur ve böylece toplantıyı burada koordine etmiş oluruz. Bu açıdan 
önemli.

Şu anda Türk Hava Yolları eğitimle ilgili hangi kolda eğitim veriyorsa, mesela gelir 
yönetiminde, check-in’de ve her bir alt kolda çok iyi anılmamız gerekiyor.

Türk Hava Yolları ülkemizde havacılığın lokomotifi ama potansiyelimiz nedir siz-
ce?  

Bizim bölgemiz neresi biliyor musunuz? Koca Avrupa!

Yani tüm dünya…  
Durun dünyaya gelmeyelim. Onu daha sonra sayacağız. Önce Avrupa. Kuzey Af-

rika, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya ... Bizim bölgemiz burasıdır.

You claim technology is the crown of aviation. We also want the world’s crown in 
aviation through training. Dear Sir, what are our mid-range targets? For example are 
there any surprise headlines that you would like to share with us, such as being IATA’s 
regional training partner? 

The value of education is evident here.  Any one of our sta�, or specialists,  whoever it 
be ei¬ther in income management, accounting, or production planning, have ongoing 
trainings. In this regard, IATA has trainings not only in the operational side of things like 
cabin, cockpit, ground handling, check-in, and boarding but also in all sub branches of 
aviation management. Marketing strategies, check-in, boarding and whatever comes 
to mind. Of course all of this is not performed on its own; a part of the training is con-
ducted at each level to set an example. So, if we want to be a global brand in education 
all of this needs to be carried out through us. To sum up, the education unit of Turkish 
Airlines needs to be associated with being a world brand. 

So what you are saying is that the whole world including IATA should direct all their 
training to the Aviation Academy. This is a rather competitive statement. 

Of course...  What is our arguement; we are a world brand! Not long ago we had a 
trainer from IATA come here. He gave us training. Actually organisations such as IATA 
use trainers as ‘freelance’ rather than keeping them for themselves.  They, co-ordinate 
them. Our sta� cannot be ‘freelance and when IATA calls there will be someone we 
send for training which will enable us to co-ordinate the meeting from here. It is impor-
tant from this perspective. 

So, regardless of the training provided by Turkish Airlines, whether it be finance man-
agement, check-in or any other area, it is essential to have a good reputation. 

Turkish Airlines is the locomotive of aviation in our country but what do you think its 
potential is ? 

Do you know what our region is ? Magnificent Europe! 
In other words the whole world… 
Wait let’s not come to the world as yet.  We will take that into consideration later. First 

of all Europe, South Africa, Middle East, Central Asia, and Russia... are our regions.
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İfadenizden de anlaşılıyor ki kısa bir süre sonra tüm dünya olacak, ama peki bu 
saydığımız bölgelerimiz neticede neyi ifade ediyor?  

Bu saydığımız bölgeler dünya etkinliğinin yarısıdır. Nüfusun yarısı olmayabilir ama 
gelir yönünden, eğitim, havacılık yönünden aklınıza ne gelirse, dünya etkinliğinin 
yarısıdır. 

Elbette bir çalışan olarak hakikaten gururlanıyor insan. Aldığımız ödülleri de dü-
şününce... Ama bazen inanası gelmiyor insanın.  

Doğru ama hiç birisi zor değil. Eğitimde marka olmak da zor değil. Biz şunu çok 
iyi biliyoruz ki yaptığınız işe özen gösterirseniz özen göstermeyenden daha gü-
zel yaparsınız. Herhangi bir yaptığınız işte, bakınız şu anda dünya o kadar global 
oldu ki, herhangi bir rakibiniz izliyor sizi ve o gördüğünüz rakibinizin elinde hangi 
imkan varsa sizde olmasının hiç bir engeli yok. Bu arada rakip derken herkesi ra-
kip görmeniz lazım.  Hatta yeri geldiğinde insanın kendisiyle de rekabet etmesi 
kaçınılmaz. 

Yani kendi kendimizle yarışmalıyız diyorsunuz…  
Doğru. O gördüğünüz rakibinizin elinde hangi imkan varsa sizde olmasının hiçbir 

engeli yok. Para olduktan, finans sağlandıktan sonra yapılamayacak hiç bir şey 
yoktur bu dünyada. Şirketimizde de iyi para biriktirdik, iyi bir nakitimiz var. Bunlar 
varsa bizim bir tek şeye ihtiyacımız var: “İşimizi gönülden yapma, gözbebeği gibi 
görme”.  Gönülden yaptığımız zaman eğitimde bir numarayız, kabin içindeki hizme-
tinde de bir numarayız. 

Bütün Kurumu, uçakları, çalışanlarını çok sevdiğiniz ortada. Hatta TK kodumuzun 
isminizin baş harflerini temsil etmesi de hoş bir tesadüf olsa gerek.  

Teşekkür ederim, sağ olun.

Yeni projelerinizden bahseder misiniz biraz da, sürpriz projeler var mı?  
Şimdi tabii en büyük projemiz, 16.00 diyorduk ama arkadaşlar düzelttiler bizi. 

16000 sayısı TK’nın direkt personeli. Ama bizde yüzde yüz hissesi olan, THY Tek-
nik var, ortağı olduğumuz Sunexpress var, TGS, TURKISH DO&CO, Pratt & Whitney 
motor bakım şirketimiz, koltuk şirketimiz var... 

Yani tüm paydaşları da sayıyorsunuz…  
Evet elbette... Bunların hepsini bir araya getirirsek 30 bin kişiyiz. İşte Eğitim Baş-

kanlığımızın en önemli görevi bu 30 bin kişiyi her gün bir basamak, bir basamak 
çıkmasa bile yarım basamak yukarı çıkarmaktır.

Bizim en büyük servetimiz, varlığımız çalışanlarımızdır. Ben de bir çalışanım. 30 
bin kişiden bir tanesi de benim. Her gün biraz daha yukarı çıksam, tırmansam diye 
düşünüyorum. Bu aslında kendimizi strese sokalım, ölümüne çalışalım anlamına 
gelmesin. Yani yaptığım işi biraz daha düzgün yapsam, biraz daha heyecanlı yap-
sam, biraz daha gönülden yapsam ben o zaman daha iyi bir Genel Müdür olurum.

Yani diyorsunuz ki en önemli gücümüz “personel”…  
Evet, en önemlisi. Her kuruluşun, her ülkenin her şeyin en önemli parçası, en 

önemli olanı insanıdır. Diğer rakip hava yollarını az çok yakından tanırım. Rakipleri-
mizle en önemli farkımız bizim daha gönülden çalışmamızdır. Kimi geçebiliyorsak 
bizim çalışanımız daha gönülden olduğu içindir. Arkadaşlar yeni bir kavram buldu-
lar. Bu eğitimde de çok iyi gider:  “Biz takım değiliz, biz KARDEŞİZ, THY KARDEŞİ…”

Eskiden aile deniyordu ama tabii kardeşlik çok daha güzel.   
Biz kardeşiz, tüm çalışanlar… THY kardeşliği. Eğitimde de bu önemli. Bugün eği-

timci bir arkadaşla görüşüyorduk. Çok enteresan bir şey söyledi: “Eğitim verdiği-
miz süre içinde farkına varmıyoruz, hoca olarak, öğrenci olarak stresli oluyoruz. 
Halbuki her birimiz birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki”. Bu kardeşlikten başka ne 
olabilir. Bir de şunu söyledi, o da çok enteresandı “İstenmese hocalık yapılamaz, 
eğitmenlik yapılamaz. Yani gönülden gelmedikten sonra karşı taraftaki öğrenciye 
sunulan bilgiyi almaz.”  

Her birimiz öğrenciyiz dediniz; çok mütevazı bir yaklaşım bu. Motivasyon için mi 
söylüyorsunuz?  

Ama doğru. Ben inanıyorum ki Türk Hava Yolları’nın her personeli için felsefe şu-
dur: Çok iyi öğrenmiş olabiliriz ama yarın öğrenecek bir şeyimiz kalmadı ise hayat 
çok tatsız olabilir. Onun için yarın öğrenecek bir şey bulmamız gerek kendimize.

From your statement we understand that it will be the whole world in the near future, then 
what exactly do the regions you mentioned refer to? 

These regions we have counted cover half of the world’s activities. It might not be half of the 
popula¬tion but in terms of income, education, whatever comes to mind in terms of aviation, 
is half of the world activity. 

Of course, as employees we are really proud. Especially when we think of the awards we 
have re¬ceived.. But sometimes it is di�cult to believe this. 

Right but none of it is di�cult. It is not complicated to be a brand in education. We know very 
well that whatever you do provided that  you do it with care, you will do it much better than 
one who does it otherwise.  In whatever you do, the world has become so global that, you are 
being watched over by your competitors, and  there is no reason as to why you cannot have 
the same opportunities as your competitors.  By the way, when we say competitors we have 
to see everyone as a competitor.  In fact, according to the situation it is inevitable for a person 
to even become their own rival. 

So you are saying that we should be in competition with ourselves.... 
Right. There is no barrier as to why the opportunities you see in the hands of your competi¬tors 

cannot be yours. As long as there is money and you are financed there is nothing that cannot 
be achieved  in this world. In our company we have been able to accumulate good in¬come; 
we have a good cash flow. If we have these then we only need one thing: ‘ To put our hearts 
and souls into our jobs and perceive it as the apple of our eye’  When we put our hearts and 
souls then we will become number one not only education  but also  cabin servicel. 

It is very obvious that you love the company, the sta� very much.  In fact it must be a good 
coincidence that the TK code represents the first two letters of your name. 

Thank you. 

Could you briefly talk about new projects, are there any surprise projects? 
Of course our greatest project at the moment is, we were saying 16.00 but our friends 

cor¬rected us , 16000 Turkish Airlines direct sta� members. But we have TA Technical sta� 
who have a hundred percent shares with us, there is also Sun express which we have partner-
ship with, TGS , TURKISH DO&CO, Pratt & Whitney , an engine maintenance company and  a 
seat company. 

In other words you are also counting all the shareholders… 
Yes of course... In total we are 30 thousand people. The most important duty of the Educa-

tion Directorate, is to bring each of the 30 thousand people a step ahead each day, if not one 
step then even half a step ahead . 

Our greatest asset is our sta�.  I too am an employee. I am one of the 30 thousand. Each 
day I think I should climb higher and be a step ahead. This should not be perceived as putting 
ourselves under stress or working ourselves to death. What I mean is that if I can do what I am 
doing better, with more excitement, and more willingly then I would become a better General 
Director. 

So what you are expressing is that your most important strength is ‘your sta�’… 
Yes the most important. People are the most important aspect in an organisation, country 

as well as everything else. I know all the other rival airlines to a certain extent. The most im-
portant di�erence in comparison to our competitors is that we put our hearts into our work. 
Whoever we beat we are able to do so because we work with our hearts and souls. Our 
friends have found a new term- this will also work well in education – ‘ we are not a team, we 
are fraternal, the fraternity of Turkish Airlines’.. 

It used to be called family but fraternity is much better. 
We as employees are fraternal.. The fraternity of Turkish Airlines. . This is important in educa-

tion. Today we were speaking to a trainer. He said something very interesting : ‘ As teachers 
and students, we are not aware of how much we care about one another during the training 
as it is very stressful.  What else could this be but fraternity.. He also added, ‘Unless one has 
passion for teaching he will not succeed. I mean if it is not delivered from the heart the student 
will not grasp the information’, which was also an  interesting statement. 

You said that all of you are students. This is a very humble approach. Are you saying this 
for motivation? 

But it is true. I believe that for every sta� member of Turkish Airlines the philosophy is this: 
We may have learnt very well, but if there is nothing new to learn tomorrow life can be bland. 
That is why we must find something to learn for ourselves tomorrow. 
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Siz bir TV kanalında “Benim her çalışanım, hem memur hem de Genel Müdür gibi 
çalışır” demiştiniz. Bu çok etkili ve iddialı bir söylem değil mi?  

Doğru. Mesela insan vücudu çok enteresan. Uzman değilim ama genel bilgimle 
söyleyeyim; beynimiz verileri bizim bilgisayarlarımızda olduğu gibi tutmuyor. Bilgi-
sayarlarımızda bir noktada bilgi tutuluyor, başka bir noktada başka bir bilgi. Ama 
beynimizde her noktada her bilgiden bir miktar tutuluyor. Bu holografi dediğimiz 
olay gibi. Dolayısıyla insan beyni zarar gördüğü zaman bir taraflarında azıcık da olsa 
fonksiyonel oluyorlar. Bu bizi nereye getiriyor? Türk Hava Yolları’ndaki her çalışan 
önemli noktasına getiriyor bizi. Bunun Genel Müdürü veya onun dışındaki personel 
şeklinde bir farkı yok. Çünkü biz topyekun bir görüntü oluşturuyoruz. Holografi de 
böyledir. Holigrafi nedir bilirsiniz, lazer belirli bir alandan bir yüzeye çarpar, çıkan 
kırılma dalgaları bir görüntü oluşturur. Daha büyük bir alandan oluşturursanız daha 
net olur. Daha büyük alandan daha net olur ama kendisinde bir görüntü yoktur. Yani 
tek başına hiçbir anlamı yoktur. Eğitimin de bunu hissettirmesi gerekiyor.

Asıl güç, çalışanların kendisini nasıl hissettiğidir. Eğitimin birinci görevi de, insan-
lara bunu yap, şunu yap demek değil, yaparken renkli ve fonksiyonel olmasını sağ-
lamasıdır. Siyah-beyaz o kadar güzel bir şey olmuyor.

Türk Hava Yolları Eğitim Akademisi’nin yurtiçi, yurtdışı önemi ne olur? Nerelere 
gidilebilir?  

Şimdi bu 30 bin kişinin her şeyi ile ilgilenilmesi gerekiyor dedik. Uzmanlık sahası 
var, davranışla ilgili, moralle ilgili hepsi ile ayrı ayrı ilgilenilmesi gerekiyor. Tabii bi-
zim eğitim ünitemiz eninde sonunda bunları bitirir ama marka olması için kendi içi-
ne dönük çalışması yetmez, başkası için de çalışmak gerekiyor. Türkiye’den olduğu 
gibi yurtdışından da bizden eğitim alanlar olmalı, mevcut sayı artmalı.

Böylelikle farklı ortamlarda yetişmiş, farklı kültürlerden gelen öğrencilere anla-
tırken hocalarımızın öğrendikleri ve onlara anlattıkları derken bu bizi marka yapar.

Global olmayan şeyin marka olma şansı yoktur. Almanya’dan, Fransa’dan, 
İngiltere’den de buraya öğrenci gelirse ancak marka olma yolunda belirli bir yere 
gelmiş oluruz.

Türk Hava Yolları eğitmenleri yakın bir gelecekte tüm dünyaya eğitim verecek 
diyebilir miyiz? Sizin anlattıklarınızdan böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz?  

Hem verecek hem öğrenciyi buraya getirecek. Tabii bu arada eğitmenleri de dün-
yadan getirmemiz gerekiyor. Sonuçta bütün dünyayı düşünmek daha hoştur, daha 
güzeldir. Tekrar ediyorum Global olmayan bir Eğitim Akademisi’nin marka olma 
şansı yoktur.

Peki, hizmet hacmimiz ne kadar büyür? Bununla ilgili bir yüzde bir rakam bir mü-
hendislik bilgisi vermek istersek nasıl yorumlayabiliriz? Uluslararası işbirliklerimiz 
var mı? Sizin konuşmacı olarak birçok yere çağrıldığınızı, çok itibar gördüğünüzü 
duyuyoruz. Yurtdışı işbirlikleri derken mesela Kırgızistanlı öğrenciler vardı eğitim 
ve staj için gelen.  

Şimdi ölçeğe gelince aslında şu anda verebildiğimiz, vermek istediğimizin çeyreği 
bile değildir. Dört çarpanı gelir. Rakamları dörde katlamamız gerekiyor.

Biz şu anda daha çok operasyona dönük eğitimler veriyoruz. Biz bunları bitirdikten 
ve dünyayı da bu operasyonun içine çektikten sonra, operasyonel olmayan ve her 
bir çalışanına bir kademe atlatacak eğitimlere de geçmemiz gerekiyor. Bunda henüz 
çok fazla bir yol almış değiliz. Yani hacim olmazsa siz onun içine bütün güzellikleri 
sığdıramazsınız, bazı resim kareleri dışarıda kalır. Onun için hacim de önemlidir.

Üniversitelere gelince, tabii üniversiteler bilginin kaynağıdır. Bütün dünyada bu 
böyle. Ama biz üniversite değiliz bunun altını çizelim, biz akademiyiz. Bu ne anlama 
geliyor derseniz; üniversite daha çok farklı dallarda teorik çalışabiliyor, biz ise daha 
pratik dallarda eğitim vermek durumundayız. Bu bizi epeyce ayırıyor. Birini daha 
akademik birini daha az akademik yapıyor, ama bir eksiklik değil.

Konuşmacı olma durumuna gelince, aslında bu konuda Eğitim Başkanlığı’nın biz 
çalışanlara eğitim vermesi gerekiyor. Ben ilk konuşmalarımı hatırlıyorum. CNBC-e’de 
bir konuşma yapacaktım Londra’da. Konuşma öncesi bir saatlik bir eğitime aldılar 
beni. Bir sürü diplomam var demek  fark etmiyor.  Hiç mahsuru yok benim için.

Yani üst düzey yönetici de olsak muhakkak eğitim almamız gerekir diyorsunuz.  
Muhakkak tabi. Çünkü güzelin güzeli, iyinin iyisi var. Söylediğim gibi 2005 yı-

lında Genel Müdürlüğümün ilk günleriydi CNBC-e’de konuşmacıyım. Eğitimi, TV 
kanalı vermedi tabii, bunu koordine eden şirket verdi. 1 saat eğitim aldım. Başlan-
gıçta nereden çıktı bu dedik ama sonra da iyi ki aldım dedim. Türk Hava Yolları’nın 
her çalışanının iyi konuşmacı olması gerekiyor. Türk Hava Yolları’nı her yerde çok 
iyi anlatabilmesi gerekiyor.

On one of the TV channels you said ‘ Each of my employees, work as both a clerk 
and general director’. This a very e�ective and ambitious statement isn’t it? 

True.  For example the human body is very interesting. I am not an expert but let me 
tell you what I know; our brain does not store data like computers. In computers one 
piece of information is stored in one place amd another in another section. There is a 
piece of information in each and every section of our brains. This is a bit like a holo-
graph. This is why when there is damage to the human brain one can still be functional 
even if slightly. Where does this bring us? It brings us to the important point of each 
sta� member of Turkish Airlines. There is no di�erence whether it be a General Direc-
tor or sta� member. Because,  we form an appearance as a whole.  Holograms are like 
this.  You would know what holographs are – the laser hits a surface from a particular 
angle, the bro¬ken rays form the picture. If you do this on a greater surface you will get 
a clearer image. On a greater surface it will be clearer but it will not have an image in 
itself. In other words it has no meaning on its own. Education should also reflect this. 

The real power is how the sta� feels.  The first function of education is not to tell 
people what to do, but rather to make it colourful and functional. Black and white is 
not that  nice. 

What will be the importance of Turkish Airlines Aviation Academy both domestically 
and internationally? Where can it get to from here? 

We said that we should deal with all aspects of the 30 thousand people we have. 
There is a field of specialization, in which the behaviour and morale of individuals need 
to be given attention to individually. Of course our education unit will deal with these 
internally but to be a brand this is not enough we also need to work for others. There 
should be not only Turkish people but also people from all over the world applying to 
take part in our trainings. The current numbers should increase. 

The things that our teachers grasp during teaching indivduals who have grown in 
di�erent countries and cultures , will make us a brand. 

If something is not global it has no chance of being a brand. If we start getting stu-
dents from Germany, France, England  it is only then that we will reach our aim in 
be¬ing a brand. 

Can we say that Turkish Airlines teachers will give training to the whole world in the 
near future? Can we draw this conclusion from what you have said? 

They will not only give training but they will also draw the students here. Of course in 
the meanwhile we need to bring trainers from around the globe here too.  At the end 
of the day it is much suave and pleasant to think of the whole world. Once again an 
Aviation Academy that is not global has no chance of being a brand. 

So, how much would your service volume grow? If we were to give a percentage 
value, from an engineering point of view, how can we evaluate it? Do we have interna-
tional collaborations? We hear that you are invited to many  places as a guest speaker, 
and that you receive a lot of respect. Speaking of international collabora¬tions for 
example there were students who came from Kyrgyzstan for training and internship. 

 When it comes to the scale factor what we are able to give at the moment is not even 
a quarter of what we would like to give. The quadruple can come. We have to multiply 
the numbers by four. 

Currently we are delivering training related to operations. Once we complete these 
and attract the world into this operation as well, we have to go onto training which is 
not operational but will take our sta� a step higher. We have not been able to make a 
lot of lead way in this so far.  What we mean is that if there is no volume you will not be 
able to fit all the beauty in it, some of the pictures will remain outside the frame. That 
is why volume is important as well. 

Of course universities have the resources for knowledge. But we need to stress that  
we are not a university, we are an Academy. If you ask what this means, universities 
can work theoretically in many di�erent fields, whereas we are in a position to give 
training mainly in practical branches. This makes us distinctively di�erent - one is more 
academic and the other is less academic, this however is not an insu�ciency. 

Coming to the issue of being a speaker , in fact this is the area in which the Training 
Directorate should give us workers training. I remember my first speeches. I was go-
ing to give a speech on CNBC-e in London. Prior to the speech they took me in for one 
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Özellikle yönetici arkadaşlarımın ister müdür ister şef düzeyinde olsun yılda 
bir iki konuşma yapmaları gerekiyor. Bu üniversite olabilir, lise olabilir hiç fark 
etmez. Çünkü dinleyici her zaman dinleyicidir. Konuşmak da zevklidir.  Bunu 
yapabilmeleri için Eğitim Başkanlığı’nın yardımcı olması gerekiyor. Ben Genel 
Müdür olduğum için Londra’da eğitim almış olabilirim ama her bir arkadaşımıza 
Londra’da eğitim aldıramayız. Bunun için Eğitim Başkanlığı’nın başta yöneticiler 
olmak üzere eğitim programları başlatarak bu kişilere “Public Speaker” dedikleri 
desteği vermesi gerekiyor. Ben iyi bir  konuşmacı olduğumu düşünüyorum ama 
bugüne kadar aldığım eğitimlerin katını alsam bundan hiç rahatsız olmam.

Dergimizde yer verdiğimiz önemli konulardan biri de “Uçuş Fobisi”. Biliyorsu-
nuz bazı insanlar uçmaktan korkuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?  

Evet, toplantıya gidemeyip yerinde çakılı kalan birçok iş adamına rastladım. 
Uçuş korkusu olduğu için sadece karayolu ile gidebildiği yere gidiyor. Ama biz 
şunu yüzde yüz biliyoruz ki uçaklarla seyahat etmek karayolu ile seyahat etmek-
ten kat ve kat daha emniyetli. Uçaklarda da maalesef kaza oluyor ama bu oran iki 
milyonda bir gibi çok düşük bir ihtimal. Yılda bir-iki kaza bütün dünyada oluyor. 
Taşınan yolcu sayısı da milyarı geçiyor.  Realite bu. 

Ama bu korkudur tabii, varsa varır yoksa yoktur. Ben hiç korktum mu? Pek kork-
madım ama bir seferinde içimden korku geçmedi değil. Bir Bakanımız da vardı, 
pist kapanmak üzereydi bir an için düşündüm ama sonra tabii korkulacak bir şey 
olmadığını bildiğim için korkmadım. Ama içimden geçti.

Yani Genel Müdürümüz de bir sefer korkmuş  
Evet, bir an için geçirdim aklımdan. Demek ki biz insanlar korkabiliyoruz. Çok 

anormal bir durum değil bu. Bizim bu insanlara eğitim programlarıyla yardımcı 
olmamız lazım. Onlara aslında uçağın içinde yürümenin yerde yürümekten fark-
lı olmadığını yani uçağın sağlam zemin olduğunu, tasarım yapılırken kanatları, 
motorları, kontrol yüzeyleri, kuyruğu, dikmesi bunların hepsinin bir mühendislik 
harikası olduğunu, sağlam bir platform oluşturduğunu ve uçağın koridorunda yü-
rürken yerde yürümekten farkı olmadığını gösterecek eğitimler yapmamız gerek.

Biz kamu olduğumuz zaman denetimler için gelen bir milletvekilimiz vardı. Uç-
maktan çok korkuyordu. Bizimle korkusunu paylaşınca simülatörde eğitim ver-
dik kendisine. O simülatörü kullanan pilot arkadaşımızın bir iki kriz senaryosu ile 
uçağın düşmediğini, türbülansa girebileceğini fiziksel olarak görmesi ile aynı gün 
korkusu ortadan kalktı.

İnsanların demek ki bu korkuyu yenmesi için bir simülatöre ihtiyacı var. Bu yeni-
lebilir bir korkudur ama korkuyu yaşayan insanlar için problemdir, bizim de insan-
lara yardımcı olmamız gerekir.

Peki, siz ne kadar uçuyorsunuz? Bir ay içinde havada kaldığınız süre nedir aca-
ba? En azından uçuş fobisi olan okuyucularımız sizin uçuşlarınızı duyunca belki 
güvenirliliği daha netleştirebilirler. Bir de işiniz gereği sık uçtuğunuzu düşünür-
sek neler yaparsınız uçakta?   

Biz çok uçuyoruz evet. Zaten bir seyahate başladığımız zaman seyahatin çoğu 
havada azı yerde geçiyor. Bazen 20 saat havada kaldığımız oluyor belki daha 
fazla. Ama belirli bir noktadan sonra alışkanlık oldu. Çok güzel bir alışkanlık bu. 
Uçağı garipsememe alışkanlığı… Uçakta kendinizi yerde gibi hissediyorsunuz, 
kendinizi rahat hissediyorsunuz. İster business ister ekonomi uçun, hayatın bir 
parçası oluyor, hayattan israf gibi görünmüyor. Aksi halde uçuş yani havada ol-
mak eziyete dönüşür. Bir an önce ineyim duygusu ile geçirir vaktini insan. Bir 
miktar korku ile şekillenmiş bir duygudur bir ihtimalle. Ama bir an önce bitse de 
insem duygusu hayatın tadını kaçırıyor. Vakti geçirsem, oyalansam duygusu israf 
etmeye yöneltiyor, tatsızlaştırıyor insanı. Ama bunun yerine dedim ya havada-

hour training. I have many diplomas so this does 
not have a bearing. This does not matter for me.

So what you are saying is that we should get 
training even if we are a high level executive.   

Most definitely.  There is a better of good and 
best of better. As I mentioned before it was the 
first days of my position as a General Director 
days in 2005 , I was a speaker at CNBC-e.  Of 
course the training was not given by the TV chan-
nel but the company which co-ordinated this. I re-

ceived one hour training. At first I thought where did 
this come from then I said I am glad to have received it. Each employee working for 
Turkish Airlines must be a good speaker. They need to be able to explain succinctly 
Turkish Airlines everywhere. 

My executive friends in particular, whether they are at the managerial or chief level 
should give at least one or two speeches a year.  This could be at the university or 
high school, it does not matter. As, an audience is always an audience. Speaking is 
also enjoyable.  To enable them to do this they need the assistance of the Training 
Depart¬ment. I may have received training in London because I am the General 
Director but we will not be able to send all of our friends for training in London. That 
is why the Training De¬partment needs to initially start training in particular with our 
administrators, giving them support in the area of being a ‘Public speaker’. I believe 
that I am a good speaker but it will not bother me to receive as much training as I 
have already received until now. 

One of the important topics we covered in our magazine is ‘Flight Phobia’ . As you 
know some people are afraid to fly. What would you like to say about this topic?  

Yes,  I have come across many businessmen who were grounded and could not go to 
meetings. They could only go to places accessible via the highway because they are 
afraid to fly. But we know for a fact that traveling by aircraft is much safer than traveling 
by road. Unfortunately accidents also occur with aircrafts, however the probability of 
this happening is as low as one in two million. There are one or two accidents which 
happen around the world in a year. There are over a billion passengers that are carried. 
This is the real¬ity. 

But of course this is fear, you either have it or not. Did I ever get scared. Not really 
but on one occasion it did cross my mind. On a flight which we also had one Minister 
present, when the landing path was about to close, I thought for a moment but because 
I knew there was nothing to be afraid of I did not get afraid. Although, it did cross my 
mind. 

So our General Director too was afraid once. 
Yes, it crossed my mind once. So we as people can get frightened. This is not an 

abnormal situation. We need to provide assistance to these people with training pro-
grammes. We have to teach them walking in the plane is no di�erent to walking on the 
ground ,in that, the wings, motors, control panel, tail, strut, all of these are engineering 
wonders, in which, are designed to provide a solid platform, making walking in the air-
craft no di�erent to walking on the ground. 

When we were a civil company we used to have a minister come to us for auditing. He 
was very afraid of flying. When he shared his fear with us we gave him training in the 
simulator. By physically observing that the aircraft will not fall with the crisis scenarios 
created by the simulator pilot, and that the plane can go through turbulence, he was 
able to overcome his fear the same day. 

It seems that in order for a person to overcome their fear they need the simulator. This 
is a fear that one can overcome, but it is a problem for those living the fear, and we need 
to be of assistance to these people. 

So how much do you fly? What is the duration that you spend in the air? If the 
readers with flight phobia can at least hear about your flight experiences then 
the trustworthiness can be clearer. Since you travel a lot because of your job 
what do you do on the plane?   

Yes, we fly a great deal. In fact when we start our journey most of it is spent 
in the air than on the ground. Sometimes we are airborne for about 20 hours or 
more. But it became a habit after a certain time. This is a good habit. The habit 
of, not finding the aircraft strange. On the plane you feel as if you are grounded, 
you feel comfortable.
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ki sürem benim yerdeki süremden fazla olacak. Akıl 
şunu söylüyor: “Havadaki sürede mutlu olman gereki-
yor”.  Yerde hissettiğiniz zaman kendinizi yani anı ya-
şamaya başladığınız zaman bu sefer farkına vardığınız 
başka güzellikler de oluyor. Şunun farkına varıyorsu-
nuz “ben salonumda bulutları görüyorum” diyorsunuz, 
bu çok güzel bir duygu.

Yani kendinizi salonda hissedin, odanızda hissedin 
diyorsunuz okuyucularımıza  

Bu zihinsel bir konumlandırmadır aslında. Zihine 
bunu söylerseniz kabul ediyor. Salonumda bulutları 
görüyorum demek algılamaya bağlı. O zaman kitap 
okuyorsunuz, bilgisayarda çalışıyorsunuz. Ben bütün 
mailleri tararım, cevap yazarım daha sonra otomatik 
gönderim olabiliyor. Dinleniyorsunuz.  Bir de uçakta 
telefonlarımız çalışmıyor tabii...

Son sorum şu olacak, Dergimizin bu sayısında da yer 
verdiğimiz “Türk Hava Yolları Teknik Eğitimleri”nde 
dünya network’una girmiş hocalarımız var, ilginç de 
anıları var. Bunlardan bir tanesi, bir eğitmenimiz eği-
tim vermek için Amerika’ya gidecekmiş ama konso-
losluktaki görevliyi eğitim vermeye gittiğine inandı-
ramamış. Ayrıca Habom var. Büyük yatırımları olan. 
Ve sizin bu konuda hassasiyetlerinizi de bildiğimiz-
den özetle bizlere ne anlatırdınız?  

Habom çok büyük bir proje. Yaklaşık yarım milyar do-
lar para harcanıyor şu anda. Yalnız tesislere harcanıyor 
ki tesislere harcanan para işletmesine göre çok daha 

az olur. Her yerde bu kuraldır. Uçak, taç oluyor, toplam 
giderin yüzde 9’unu oluşturuyor. Bu yarım milyar do-
ların çok etki yapacağını göstermek için söylüyorum. 
Bu, orada binlerce yeni teknisyen olacak demektir. 

Binlerce teknisyen diyorsunuz. Bunları sizden duy-
mak bizleri bile heyecanlandırdı gerçekten. Eminim 
okuyucularımızın da çok ilgisini çekecek.  

Binlerce olacak! Binlerce yeni teknisyen çok hızlı 
bir şekilde eğitilecek. Bu da aslında kapsamında çok 
ciddi bir eğitim aktivitesi anlamında geliyor. Yani çok 
hacimsel bir aktivite olunca içinden çok daha güzel 
sanatlar çıkarma imkanı oluyor.

Bu açıdan Eğitim Başkanlığı çok şanslı. Yani önünde 
çok güzel bir malzeme var. Ama şunun altını çok kesin 
bir şekilde çizeyim, bizim insanımız ne yapıyorsa gön-
lünü verdiğinden dolayı emin olun herkesten güzel 

yapıyor. Türk Milliyetçiliği anlamında bir mahsuru yok 
ama yalnızca milliyetçilik adına süslü bir kelime anla-
şılmasın diye söylüyeyim, bizim insanımız herkesten 
güzel yapmakta, bunu her kademede görüyoruz. Üni-
versite yıllarında araştırma yapan bir arkadaşım var-
dı. Silicon Wafer’lar üzerinde çalışıyordu. Yani katıhal 
fiziği üzerine elektronik devre yapımında çalışıyordu. 
Çok modern bir cihaz kullanıyordu ama cihazı hiç bir 
şekilde gereken kanalları açmıyordu. Araştırmacılar 
bir şey yapamıyor, herkes sıkıntılı. Bizim arkadaşımız 
basit bir detayı fark etti, boş olan bir düğme vardı ve 
onu bantla kapattı. Cihaz çalıştı. Demek ki teknoloji 
basit bir bantla dahi desteklenebiliyordu. Arkadaşı-
mın fikri basitti ama kimsenin aklına gelmemişti. Bu 
aslında insanın hassasiyeti ile ilgili bir konu. 

Teknisyenlerimizden bahsedince onları onore et-
mek için bir anımı anlatacağım. Teknikte Genel Müdür 
Yardımcısı olduğum bir dönemdi. Karlı ve çok buzlu 
bir zamandı, New York uçuşunda motorda havalan-
dırma kapakları donmuştu. Normaldir, fiilen de bili-
rim bunu. Kapakların donmasında bir problem yok,  
onları elle açmak gerekiyor. Bizim teknisyenlerimiz 
böyle kendi yavrusu elindeymiş gibi açar ama tek-
nisyenlerimiz izinde olduklarından diğer teknisyenler 
ikisini de kırdı. Motorun havalandırma kapakları gitti. 
Basit bir vidaydı kırılan ama uçak orada 24 saat kal-
dı. İşte o zaman dedik ki uçağa yavrusuna dokunur 
gibi dokunmayan bir teknisyen iyi iş çıkaramaz. İşini 
severek yapmak apayrı bir şey. Gönül girmediği işin 
tadı yoktur.

Whether you fly business or economy class it becomes 
a part of life and you do not see it as a waste.  Other-
wise the flight, in other words, being in the air will turn 
into torture. The person will pass their time with the idea 
that they should land as soon as possible. It is possible 
that this feeling can be structured with a hint of fear. But 
the feeling of let this be over soon spoils the zest of life. 
The feeling of let me pass time and linger around turns 
into squandering making the person feel queasy. But as I 
said, my time in the air is much more than on the ground.  
My mind tells me this ‘you need to be happy for the du-
ration you are in the air’ When you feel as if you are on 
the ground, in other words, when you start to live the 
moment, you start to notice the other beauties. I realise 
this ‘I see the clouds in my living room’, this is a very 
wonderful feeling. 

So you are telling our readers to feel at home, in their 
rooms.   

In fact this is a mental positioning. If we say this to our 
minds it accepts it. Saying I see the clouds in my liv-
ing room has a lot  do with perception. Then you start 
reading a book, you work on the computer. I scan all my 
emails and reply to them, so I can send them automati-
cally later on, you rest. Another thing of course is that 
your telephones do not operate on the plane... 

My last question will be; in this edition of our maga-
zine we have Turkish Airlines Technical trainers that 
have entered the world network. They also have inter-
esting memories. One of these is, one of our trainers 
was going to the States to give training but could not 
convince the employee at the American Consulate that 

he was going there for training. There is also HABOM 
which has a lot of investments. And because we know 
that you are sensitive in this matter, in summary, what 
could you tell us about it?   

HABOM is a very big project. At the moment half a 
bil¬lion is being spent on it.  This amount is only being 
spent on the facilities and the money spent on facilities is 
always less than the money spent on the operation of it.  
The aircraft becomes the crown forming nine percent of 
the total ex¬penditure. I am sharing this to show that half 
a billion dol¬lars will create a big e�ect. This means that 
there will be thousands of new technicians there. 

You say thousands of technicians. Hearing this from 
you has excited us indeed. I am sure that it will also at-
tract the attention of the readers.   

There will be thousands!  Thousands of new techni-
cians will be trained in a very speedy manner. This in it-
self means that there will be serious educational activity. 
In other words when there is volume of activity then there 
is the opportunity of bringing out better craftsmanship. 

From this perspective, the Training Directorate is very 
lucky. I mean they have good material in their hands. 
But let me underline this in bold, when our people put 
their hearts and souls into what they do, trust me they 
do it better the others. There is nothing wrong in terms 
of Turkish nationalism, but so that it is not perceived in 

terms of artsy words for nationalism, our people do it 
better than anyone else, and we see this at all levels. . 
I had a friend who was doing research in my university 
years.  He was working on Silicon Wafers. In other words, 
he was working on the electronic current on solid state 
physics. He was using very modern equipment but the 
equipment would not turn on the necessary chan¬nels. 
The researchers could not do anything, everyone was 
frustrated. Our friend noticed a simple detail. There 
was an empty knob which he closed with a tape. The 
equip¬ment started to work. So it seemed that technol-
ogy can be supported with a simple piece of tape. My 
friend’s idea was a basic one but it was one that had 
not crossed anyone else’s mind. This is actually a matter 
related to a person’s sensitivity. 

Speaking of our technicians I will relay one memory of 
mine to honour them. It was a time when I was a general 
director assistant at the Technical Department. It was a 
snowy and very icy day. The motor on the breather cap 
was frozen on a New York flight. This is normal, I per-
sonally know this. There is no problem with the valves 
freezing, you need to unscrew them by hand. Our techni-
cians open them with care, as if they are their children. 
However, our technicians were on leave, so the other 
technician broke them both The breath¬ing valves of the 
motor were destroyed. It was a simple screw which had 
broken but the plane had to stay there for 24 hours. It 
was then when we said that a technician that does not 
caress the plane as if it is their child will not be able to 
produce good work. Doing what you with passion is a 
totally di�erent thing. A job that is executed unwillingly 
will not be as productive. 

Türk Hava Yolları’nın her personeli için 
felsefe şudur: Çok iyi öğrenmiş olabiliriz ama 
yarın öğrenecek bir şeyimiz kalmadı ise hayat 
çok tatsız olabilir. Onun için yarın öğrenecek 

bir şey bulmamız gerek kendimize.

The philosophy of each THY employee is this:- 
We may have learnt well but if we do not have 

anything new to learn tomorrow life could be very 
boring. That is why we must �nd something new to 

learn tomorrow. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

bc ilan 265x265.pdf   1   05.10.2011   10:40

THY’den /  From Turkish Airlines



13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

bc ilan 265x265.pdf   1   05.10.2011   10:40



14

Havayolu endüstrisinin çağdaş 
tercihi: Uzaktan Eğitim
The contemporary preference of 
the airline industry: e-learning
Diğer endüstrilerden ayrı olarak havayollarının, güvenlikten yer hizmet-
lerine, bakımdan yemek servisine kadar geniş servis ağı bulunmaktadır. 
Doğal olarak uçuş ekibinin eğitimi ve yeniden eğitim güncellemesi, yer 
elemanları, mühendislik ve diğer işbirlikçiler havayolu endüstrisi için çok 
önemlidir. Onların çok yönlü ve aynı zamanda ucuz öğrenme metotları-
na ve sistemlerine ihtiyaçları vardır.

Differing from most other industries, airlines have a wide spectrum of 
services ranging from security to land services, maintenance to food 
services. Naturally, training and re-training of flight crew, ground staff, en-
gineering and also other partners are very crucial for the airline industry, 
thus they are need to adopt sophisticated and cheaper learning meth-
ods and systems.

Son yıllarda dünyamız ürün bazlı ekonomiden bilgi bazlı ekonomiye keskin bir de-
ğişim yaşamaktadır. Bu değişim yüksek düşünme yetisine sahip, mantık yürütebi-
len, problem çözebilen ve uygulayabilme yeteneğine sahip bilgi çalışanlarına du-
yulan ihtiyacı hayli arttırmaktadır. Bilgi odaklı ekonomi ile çalışanların ve profesyo-
nellerin değişen özellikleri yenilikçi bir eğitim metoduna ihtiyacı arttırıyor. Bu deği-
şim, öğrenme sistemleri ve teknolojisinde de köklü değişimlere sebep oluyor. Bilgi-
sayarın ve bilgi teknolojinin gelişmesiyle daha kişisel, esnek ve talep odaklı öğren-
me yolları da gelişti. Bu değişim, kuruluşların eğitimin herhangi bir kişiye, herhangi 
bir zamanda, herhangi bir yerde vermesine yol açtı. Bu değişimin etkililerinden  do-
layı şimdilerde devlet kurumları, eğitim kurumları, kuruluşlar, hükümet dışı örgütler 
kurum iş çevrelerinde uzaktan eğitimi nasıl benimseyeceklerini düşünmektedir. Son 
on yılda, uzaktan eğitim; ömür boyu öğrenmeyi  teşvik ettirmeye yönelik bir çözüm 
olarak ortaya çıktı. Eğitimin bir çok alanında olduğu gibi iş gücü eğitimi, öğrenmeye; 
özellikle uzaktan eğitmeye dayalı teknoloji uygulamalarının önemli bir kısmını oluş-
turdu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş arasından havayolu endüstirisi şirketleri öğren-
meye odaklı teknoloji ile çalışanların eğitiminde uzaktan eğitim kullanımı konusun-
da ilk sırada yer almaktadır.

Bu yazının amacı; hava yolu şirketlerinde personel ve profesyonel eğitimlerde 
uzaktan eğitimin ne kadar önemli olduğunu analiz etmek içindir. Bu yüzden ilk bö-
lümde uzaktan öğrenmeye kavramsal olarak bakılıp avantaj ve dezavantajları gele-
neksel eğitim biçimiyle karşılaştırılıp, ardından ikinci bölümde ise uzaktan eğitimin 
personel eğitimi açısından havayolu endüstrisine sundukları incelenecektir.

In recent years, our world has experienced a sharp change from a product-based econ-
omy to a knowledge based one. This shift considerably increased the demand for knowl-
edge workers who are capable of higher thinking skills, reasoning, problem solving and 
implementation. The knowledge-based economy and the changing character of workers 
and professionals created an increasing need for innovative methods of education. This 
changing context also led to dramatic changes in learning technologies and systems. Ac-
cordingly, the advancement of computer and information technologies flourished many dif-
ferent means to provide learning in a more personalized, flexible and on-demand manner. 
This change would lead organizations to educate anyone, anytime and anywhere. Due 
to the impelling e�ect of this transition, government organizations, institutions for educa-
tion, corporations and also non-governmental bodies now think more on the issue that 
how they are able to adopt e-learning techniques in their working environment. Chiefly, in 
the last decade, e-learning emerged as an encouraging solution to lifelong learning. As 
in many other fields of education, work force training became one of the most important 
areas of implementation for technology based learning and especially e-learning. Among 
many di�erent institutions and corporations, the companies of airline industry are pioneers 
in adopting technology based learning and also e-learning in the education of employees.

This paper aims to analyze what make e-learning more significant for airline companies 
in the training of sta� and professionals. Hence; in the first part, e-learning will be concep-
tually focused on as well asits advantages and disadvantages in comparison with more 
traditional forms of education. Subsequently, in the second part; we will analyze what e-
learning o�ers to the airline industry in terms of personnel education.

Prof. Dr. Şahin Karasar 
(THY Havacılık Akademisi Başkanı / President, Turkish Aviation Academy)

Akademik /  Academic
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UZAKTAN EĞİTİM VE GELENEKSEL SINIF EĞİTİMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ
A - Uzaktan eğitim nedir?

Belirli bir teknoloji ya da eğitim anlayışının ürünü olarak çoğu kez zayıf ve kafa karıştırı-

cı tanımlamalara sahip olan bir kavram olsa da uzaktan eğitim aslında dijital teknolojiyle 

teşvik edilen alternatif bir öğrenme şeklidir. Farklı olan kısmı ise sınıfta öğrenme gibi gele-

neksel öğrenme şekilleridir. 

Yine de uzaktan eğitimin Mark Nicholas’ın “Uzaktan eğitim dijital içerik ve araçlar kullanılarak 

uygulanan bir öğrenme metodudur” diyen ve benimsenen tanımından yararlanmakta fayda 

var. Böylece öğrenen ve öğreten arasında bir çeşit interaktiflik sunar. Uzaktan eğitim etkinlik-

leri  genellikle İnternet, intranet, audio-video teyp, TV ve CD/DVD-ROM gibi bir çok teknolojik 

alet ile uygulanmaktadır. Uzaktan eğitim, bilginin ve öğrenme materyallerinin ağ teknolojileri 

kullanımıyla uzaktan öğreniciye iletildiği teknoloji odaklı bir öğrenme olarak da tanımlanabilir. 

Kuşkusuz, uzaktan eğitime ilişkin tanımlamaların sayısı arttırılabilir ama bunları yazmak için ye-

rimiz yeterli değildir.

Uzaktan eğitimin tanımındaki çeşitlilik gibi, uzaktan eğitim uygulanma yerleri de çok geniştir. 

Belli bir şirket tarafından kendi teknolojik yapısıyla sağlanan öğrenim programlarından tutun, 

şirketler tarafından satış performansını arttırmak amacıyla internet üzerinden yürütülen bilgisel 

aktivitelere kadar bir çok çeşidi bulunmaktadır. 

 Belki de öğrenme metodlarının kullanıldığı en geniş alan, çalışanların profesyonel eğitiminde 

kullanılmaktadır. Son yıllarda, uzaktan eğitim uygulamaları servis eğitiminde yaygınlaşmış olup 

çalışanın en son bilgilerle ve vasıflarla donatılmış olmasını temin etmek için gereken uzak-

tan eğitim metodlarının uygulanması, şirket için çok önemlidir. İşte bu sebepledir ki şirketlerin 

kendileri tarafından sağlanan ya da akademi ya da  üniversite gibi kurumlarda sayısız uzaktan 

eğitim kursu, sertifika programları bulunmaktadır. Çalışan ve profesyonel eğitiminde uzaktan 

eğitim metodlarının artmasıyla birlikte klasik öğrenim metoduyla uzaktan eğitim artı ve eksile-

riyle karşılaştırıldığında, uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajının analizi yapıldığında, değe-

rinin önemi profesyonel ve çalışanın eğiitminde kullanılan metodlarının sayısıyla artmaktadır.

B - Uzaktan Eğitim ve Sınıfta Eğitim

  Uzaktan eğitim popularitesi, geleneksel sınıf eğitiminin sogulamasında yeterli olma-

masına rağmen personel eğitimde şirketlere bir çok avantaj ve yenilik sağlamaktadır. Sınıfta-

ki öğretmen merkezli birebir eğitimden farklı olarak, uzaktan eğitim daha çok öğrenci mer-

kezli ve kendi kendine eğitim metodu vaat etmektedir. Uzaktan eğitimin esnekliği öğrenci-

nin konuyu tam anlayana kadar tekrar etmesi ve öğrencinin temposuna göre öğrenmesini 

sağlar. Saat ve yer olarak esnek olmayan sınıf eğitimi uzaktan eğitim ile karşılaştırıldığında, 

uzaktan eğitim daha esnek bir saat ve yer sunmaktadır. Sınıfta öğrenme belli bir yere ve 

zamana sınırlandırılırken, öğrenci, portatif aygıtlarla nerede ve ne zaman isterse uzaktan eği-

tim materyalleriyle öğrenebilir.  Uzaktan eğitim öğrencilere, öğrenme sürecini görsel-işitsel 

tasarımlarının farklılığıyla daha çekici bir halde olmasını, yeniden kullanma fırsatını, bilgi için 

limitsiz arşiv kapasitesini, ve ekonomik açıdan da bir çok avantaj sunmaktadır. 

Fakat uzaktan eğitim dezavantajsız ve hatasız değildir diyemeyiz. Akademisyen ve araş-

tırmacı tarafından uzaktan eğitime ilişkin  zorlukları tanımlamak için bir çok araştırma yapıl-

maktadır ve  sıkça görülen problemlerden çoğu, yazılımın, programlamanın ve teknolojik 

altyapının yüksek maaliyetleri, şirket yönetimi tarafından desteğin kısıtlanması ve çalışanla-

rın isteksizliğidir.

 Motive olmuş uzaktan eğitimi alan öğrenciler motive olmamışlara nazaran daha başarılı-

dır. Motive olmamış bu kişiler kendi çalışmalarının sorumluluğunu alamayacak kadar zayıftır.  

Sınıf ortamında belli bir öğrenici ve öğretici arasında gerçekleşen sosyal öğrenim yoluyla 

öğrenen kişi daha fazla sosyal niteliğe sahip olmaktadır. Uzaktan eğitimdeki çalışan ise daha 

az konforlu ortamda, daha az insanın ve sosyalleşmenin olduğu ortamda öğrenmeye çaba-

lamaktadır. Dahası öğrenen bilgisayar ve teknoloji bilgisinden yoksun ise öğrenme işlemi 

yaralanamayacak bir noktaya varabilir. Eklemek gerekirse, uzaktan eğitim sistemleri görü-

şünüşte metin odaklı metaryallere dayanır ve bunlar öğrencileri sıkıntıya sokabilir. Bu sıkıntı 

öğrencileri konuyu iyi kavramaktan alıkoyabilir ve multimedya odaklı sistemler kendi pasif 

bilgi içeriği verme modlarından ötürü kullanıcıların interaktifliğini kesebilir.

E-LEARNING AND ITS PLACE WITHIN CLASSROOM EDUCATION 

A - What is e-learning? 
Although it has many confusing and poor definitions as product of a particular under-

standing of education or technology; essentially e-learning is an alternative way of teach-
ing and learning stimulated by digital technology. It is di�erent from the traditional forms 
of education such as classroom learning. 

Nonetheless, a good way to define e-learning would be by using Mark Nichols’s embrac-
ing definition: “E-learning is a learning method which is supported by the use of digi¬tal 
tools and contents.”  As it o�ers some form of interactivity between the learner and the 
teacher. E-learning facilities are usually available through the Internet, intranet, audio-
video tapes, TV and other technologies such as CD/DVD-ROMs. E-learning can also be 
defined as technology-based learning in which knowledge and learning materi¬als are 
conveyed to the remote learner through the use of di�erent networking technologies. 
Certainly, it is possible to increase the number of definitions regarding e-learning how-
ever, it exceeds the borders of this paper. 

As the diversity of definitions on e-learning, the areas of implementation for e-learn-
ing are also wide. It can be varied from the learning programs supplied by a certain 
com¬pany through its own technological infrastructure to the informational activities 
which are carried out by the companies through the Internet, with the aim of increas-
ing sales perfor¬mance. However, maybe the widest area in which learning methods 
are used is the pro¬fessional training of workers. In recent years, e-learning applications 
have swiftly spread in in-service training and adopting e�cient e-training methods have 
become so vital for companies in order to ensure that the em¬ployees are equipped with 
the latest information and skills. That is why countless e-learning courses and certificate 
programs are now provided by the companies themselves or institutions like universities 
or academies. With the increase in the number of e-methods in workers and profession-
als education, when classical learning methods and e-learning have been compared 
with its pros and cons and the advantages and disadvantages, the significance of e-
learning among the methods used in professional and workers training has increased. 

B - E-Learning and Classroom Education  
Although, the popularity of e-learning is not su�cient enough to question the total rel-

evance of traditional classroom education, it o�ers many advantages and innovations 
to the companies in terms of employee training. Unlike face to face classroom learning 
which is teacher centered, e-learning promises a more learner centered and self-paced 
teaching method. The flexibility of e-learning enables the learner to learn in accordance 
with his or her own pacing and gives him or her the opportunity to repeat until he or she   
fully comprehends. Unlike classroom learning which has time and location constraints, 
e-learning o�ers students flexibility in terms of time and location. The learner can learn 
through e-learning ma¬terials, most of which are portable devices, wherever or when-
ever he or she wants. It also o�ers some other advantages such as being economically 
rational for the learner, providing unlimited archival capacity for information, giving the 
opportunity to recycle and mak¬ing the process of learning more attractive through dif-
ferent kinds of audio-visual design. 

However it can not be argued that mistakes and disadvantages do not arise within e-
learning. Many studies are being conducted by academicians and researchers in order 
to determine the di�culties regard¬ing e-learning. Some of the most frequent problems 
are high expenditures on technological infrastructure and software and programming, 
the shortage of support provided by company management and the lack of motivation of 
the employees.  Motivated e-learn¬ers are more successful in comparison to the demoti-
vated ones who consequently are not responsible enough to follow their studies. Unlike 
the learner in a classroom learning process who has a higher chance of cultivating a 
more social learning environment with proper interaction between the learner and the 
instructor, e-learners try to learn in a less comfortable environment with minimal social 
and human interaction. Furthermore, if the learner does not have enough knowledge 
of computer and information technology, the learning might transform into an unbear-
able process. Furthermore, the systems in e-learning which are perceived only to cover 
text-based materials may lead to boredom which might impede learners from grasping 
a good understanding of the topic. Also some multimedia based systems may hinder 
learner interaction due to the passive learning content delivery. 
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UZAKTAN EĞİTİM VE HAVAYOLU 
ENDÜSTRİSİ

Çalışan eğitiminde teknoloji kullanma açısından öncü 
olan havayolları uzaktan eğitimin potensiyel faydaların-
dan yararlanarak havacılıkta uzun zamandır bilgisayar 
donanımlı eğitimi kullanmaktadır. Uzaktan eğitim ilk ola-
rak özellikle havayolları şirketlerinin uçuş simülasyonla-
rında uzun süredir kullanılarak gelenekselleştirilmiştir. 
Bu açıdan uzaktan eğitimin en büyük faydası bu yönde 
olmuştur. Buna ek olarak internet tabanlı pazarlama ve 
satış uygulamaları endüstriyi yeniden şekillendirmiştir. 
Son yıllarda havayolu şirketleri tam donanımlı e-ticaret 
modellerini ilk benimseyen sektör olmuştur. Biletlerini 
online olarak satabiliyor, müşterilerine fiyat karşılaştır-
ma imkanı sunuyor, yolcu koltuk seçimini yapabiliyor 
ve bunların yanı sıra biniş kartının bile çıktısını alabilme 
imkanı sunuluyor. Bu sebeplerden dolayı havayollarının, 
maliyeti azaltmak ve etkiyi arttırmak amacıyla uzaktan 
eğitim aktivitelerinde başı çekmesi çok şaşırtıcı değildir. 

   Diğer sanayilerden ayrı olarak havayollarının, güven-
likten yer hizmetlerine, bakımdan yemek servisine kadar 
geniş servis ağı bulunmaktadır. Doğal olarak uçuş ekibi-
nin eğitimi ve yeniden eğitim güncellemesi, yer eleman-
ları, mühendislik ve diğer işbirlikçiler havayolu endüstrisi 
için çok önemlidir. Onların çok yönlü ve aynı zamanda 
ucuz öğrenme metotlarına ve sistemlerine ihtiyaçları var-
dır. Bu yüzden günümüzde birçok havayolu şirketi kendi 
çalışma ortamlarında uzaktan eğitim stratejilerini öğrenip 
benimsemeye çalışıyor. Ayrıca özel olarak belirtilmesi 
gerekir ki, kişisel eğitimde ve genel öğrenimde uzaktan 

eğitim, diğer öğrenim tekniklerinden daha az maliyetlidir 
ve havayolları şirketlerinin üzerinden fazla maliyet baskı-
sını kaldırmaktadır. Uzaktan eğitimin öğrenim maliyetlerini 
düşürmede cazip fırsatlar sunduğuna ve aynı zamanda 
eğitimin etkisini arttırmaya yardımcı olduğuna inanılıyor. 

   Bunlara ek olarak havayolu sanayi çalışanlarının da 
uzaktan eğitim  aktivitelerinde hevesli olduğu bilinmek-
tedir. Örneklerle açıklamak gerekirse, uçuş ekibinin ge-
leneksel sınıf eğitimine ve uzaktan eğitim sistemine ba-
kış açılarını ölçmek amacıyla yapılan anket çalışmaları 
uzaktan eğitimin sınıf içi öğrenmeye oranla üzerlerindeki 
sıkıcı baskıyı kaldırdığını göstermektedir. Aynı zamanda 
kendilerini sürekli geliştirmek, bilgilerini genişletmek ve 
bilgisayar ile internet tabanlı öğretimin üzerlerinde daha 
kuvvetli ve etkili bir eğitim süreci geçirdiklerine inandıkla-
rını göstermektedir. 

   Tüm bu faktörlerin yanı sıra, günümüzde bir çok bü-
yük havayolları uzaktan eğitim sistemlerini değişik stra-
teji ve aşamalarda uygulamaktadır. British Airways daha 
çok alım satım ve profesyonel gelişim alanına odaklanır-
ken, Virgin Atlantik markasını canlı tutmak ve kadrosunu 
motive etmek için daha geniş kapsamlı animasyon tek-
nikleri kullanımına hassasiyet göstermektedir. Böylece 
animasyon ve oyun tekniklerini kullanarak öğrenmeyi 
daha canlı kılıyor ve uzaktan eğitim aktivitelerini canlan-
dırıyor. Uzaktan eğitim, özellikle metin odaklı öğrenme 
materyallerine oranla hiç gelişmemek ve sıkıcı gelmesi 
gibi şikâyetleri ortadan kaldırmak için iyi bir çözüm yolu 
olarak görünüyor. Bir yandan da Ryanair uzaktan eğitim 
teknolojilerini pilot eğitimlerinde, sertifika programların-
da, diğer imkânı olan acentelerde ve kendi kadrosunda 

kapsamlı olarak dünyanın birçok ülkesinde kullanmakta-
dır. Genellikle senaryolu oyunlar ve üç boyutlu simülas-
yonlar da dahil olmak üzere, check-in, güvenlik, havaa-
lanı ve uçak içi için geniş kapsamlı olarak uzaktan eğitim 
tekniklerini kullanmaktadır. 

   Uzaktan eğitimin havayolu ekibinin eğitimi açısın-
dan yararları çeşitlidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, ilk 
olarak maliyetlere etkisi büyüktür. Altyapısal maliyet-
ler gittikçe artmaya başlasa bile, uzaktan eğitim sınıf 
içi öğrenmeye göre daha az maliyetlidir ve iyi oranda 
tasarruf sağlamaktadır. Finansal avantajlarının yanı sıra, 
havayolları maddi olmayan esneklikleri de bir araya ge-
tirmekte ve öğrenme sürecini azaltmaktadır. Bu şekilde 
havayolu ekibi her hangi bir zamanda ve mekanda eği-
tim alabilmektedir.  Uzaktan eğitimin bir diğer faydası ise 
havayolları çalışanları ve profesyoneller arasında bilgi-
nin transferi ve geliştirme yolları ile deneyimlerin payla-
şılabilinmesidir. 

Uzaktan eğitim Guild Araştırmalarına göre havayolları 
tarafından, alım satımdan gelişmiş teknolojik olanaklara 
kadar sürekli etkisini ölçebilmesi, uzaktan eğitimin ge-
liştirilmesi gereken noktaları keşfedebilmesi ve bunlara 
ek olarak kişisel ve kurumsal geri dönüşümün sağlana-
bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, uzaktan eğitim 
stratejileri de çalışanların profesyonel eğitimlerini alma 
konusunda etkisiz ve hiç gelişmeyen bir yöntem olarak 
düşünülmesi kaçınılmazdır. Diğer yandan, klasik eğitim 
yöntemleri ve uzaktan eğitimin kuvvetli ve zayıf yanla-
rı göz önüne alınırsa, tam donanımlı sınıf içi öğrenim ile 
tam donanımlı uzaktan eğitim sistemlerinin birbirini ta-
mamlayıcı nitelikleri bulunduğu gözlemlenebilir.

E-LEARNING AND AIRLINE INDUSTRY  
As pioneers of using technology in worker’s 

ed¬ucation, with the benefit of e-learning, airlines have 
been using computer equipped training for a long time. 
E-learning, which was first adopted especially for the 
flight simulations of airline companies, has become a 
traditional method as it has been practised for a long 
time. Thus, the main advantage of e-learning has been 
in this respect. In addition to this, internet-based mar-
keting and selling activities have reshaped the industry. 
In recent years, airline companies have been the first to 
adopt well-qualified e-commerce models. The airline is 
able to sell their tickets online; give their customers the 
chance of comparing prices as well as selecting seats 
and printing boarding passes. Hence, it is not surpris-
ing that airlines rank first in adopting e-learning activi-
ties in order to save costs and enhance  e�ectiveness. 

Di�ering from most other industries, airlines have 
a wide spectrum of services ranging from security to 
ground services, maintenance to food services. Natu-
rally, training and re-training of flight crew, ground sta�, 
engineering and also other partners are very crucial in 
the airline indus¬try. They are in need of sophisticated 
as well as cheaper learning methods and systems. This 
is why today most of the air¬line companies are trying 
to apply e-learning strate¬gies in their own working 
environment. It should be stated that one of the most 
important reasons which has led the airline industry to 
initiate e-learning is that it is less expensive in personal 

development and general learning in comparison to 
other learning techniques. It also eliminates the pres-
sure arising from the extra expenses. It is believed that 
e-learning o�ers great opportuni¬ties in reducing train-
ing costs and at the same time enhancing e�ectiveness 
in  training. 

Moreover, it is a fact that the airline industry employees 
are keen on e-learning activities. To illustrate, a survey 
that was carried out to assess flight crews perception on 
tradi¬tional classroom training and the role of e-training 
sys¬tems shows that the overwhelming majority of flight 
crew are willing to update and broaden their knowledge 
and also believe that the use of computer and internet 
based teaching would consolidate the e�ectiveness of 
the train¬ing process. 

Upon all of these factors, most major airlines today 
implement e-learning systems in di�erent strategies 
and degrees. While British Airways mainly focuses on 
busi¬ness and professional development courses, Vir-
gin Atlantic emphasizes more on the use of animation in 
order to keep their brand alive and mo¬tivate their sta�. 
Thus, by using animation and game techniques, they 
enliven the learning and increase enthusiasm towards 
e-learning activities. This seems to be a good solution 
for complaints about the stagnant and boring nature 
of e-learning, especially text-based learning materials. 
On the other hand, Ryanair uses e-learning technolo-
gies in pilot training and certification programmes and 
other agents with opportunities  and within its own sta� 

in many countries all over the world. Through e-learning 
games which are mostly scenario-based and 3-D simu-
lations including o�ces, check-in, security, airports and 
the insides of aircrafts. 

There are a variety of benefits of e-learning for the 
training of the airline crew. As mentioned above, the 
first is cost e�ciency. Even if the infrastructural costs 
continue to rise, the overall cost of e-learning is lower 
than classroom training, thus providing a  great deal of 
saving. Apart from the financial advantages, the airline 
also gains flexible intangible benefits such as reducing 
learning time. In this way, airline crew are able to receive 
training anytime and anywhere. Another important ben-
efit of e-learning is the fact that it considerably improves 
the ways of transfer of knowl¬edge and experiences 
among airline employees and professionals. 

According to the E-learning Guild Research, being able 
to continuously measure the e�ectiveness of e-train-
ing on the business through developed technological 
facili¬ties, airlines should identify the areas of improve-
ment in e-learning, in addition, feedback should be pro-
vided on an individual and instutional level. Otherwise, 
it may lead to the thought of e-learning strategies for 
workers’ professional training being considered as inef-
fective. On the other hand, taking into consideration the 
weaknesses and strengths of both traditional education 
and e-learning, it can be noted that fully equipped class-
room teaching and well organized system of e-learning 
have characteristics that complete one another.  
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Üniversitelerde 
sivil havacılık eğitimi
Civil aviation training
at universities
TAA’nın bu sayısında Sivil Havacılık Yüksekokulları’nın programlarını, altyapılarını, aka-
demik kadrolarını, öğrenci ve mezunlarını incelemeye çalıştık. Yüksekokulların yönetici-
lerinden aldığımız bilgileri sizler için derlemeye çalıştık. Altı yüksekokuldan bilgi istedik. 
Sadece Erciyes Üniversitesi’nden bilgi alamadık. Bu nedenle beş üniversiteden derle-
diğimiz bilgileri sunuyoruz. 

In this issue of TAA, we tried to examine the programmes of Civil Aviation Tertiary Institu-
tions, their infrastructures, academic team, students and graduates. We tried to compile 
for you the information which we received from the executives of the Tertiary Institutions.  
We requested information from six tertiary Institutions.  The only exception was Erciyes 
University. That is why we are presenting the information from the five institutions. 

Türkiye’de sivil havacılık eğitiminin geçmişi çok 
eski değil… Sivil havacılık alanında eğitim veren 
ilk yüksek okul, 1986 yılında Anadolu Üniver-
sitesi tarafından kurulan Sivil Havacılık Yüksek 
Okulu’dur. 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek 
Okulu, 1992 yılına kadar önlisans derecesi veren 
programlara sahipken, daha sonra lisans dere-
cesi veren bölümler açtı. Dolayısıyla dört yıllık 
eğitim veren lisans programlarının başlangıç yılı 
1992 yılı olur. 

Türkiye’nin bu ilk Sivil Havacılık Yüksek Okulu 
uzun yıllar bu alanda eğitim veren tek okul olma 
özelliği taşır. Bu ilk adımın, Anadolu Üniversitesi 
gibi her alanda güçlü altyapıya sahip bir üniversi-
te tarafından atılmış olması sivil havacılık eğitimi-
nin hızla gelişmesine fırsat tanır.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek 
Okulu uzun yıllar tek okul olarak kalsa da, bu 
alanda eğitim programlarının geliştirilmesini, aka-
demik kadronun ve yapının kurulmasını sağlar. 
Bir başka deyişle sivil havacılık eğitim modelini 
oluşturur.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek 
Okulu beş alanda eğitim verir:

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Havacılık Elektrik ve Elektroniği
• Hava Trafik Kontrol
• Uçak Gövde Bakım
• Pilotaj

The history of civil aviation training in Turkey is 
not an old one. The first tertiary Institution to pro-
vide training in the field of civil aviation is Civil 
Aviation Academy formed by Anadolu University 
in 1986. 

After maintaining an Associate Degree Program 
until 1992, Anadolu University’s Civil Aviation 
Academy then went on to providing Bachelor De-
grees in the same year respectfully. 

Being the first Civil Aviation Academy in Turkey, 
this university has held the title of providing train-
ing in the field for many years. The fact that this 
was initiated by Anadolu University, a university 
with a strong infrastructure in all fields, has pro-
vided an opportunity for civil aviation to progress 
rapidly. 

Even though Anadolu Universtiy’s Civil Avia¬tion 
Academy has remained as the sole school for 
many years, it has provided for the development 
of educational programmes , the formation of the 
academic sta� and structure in the field. In other 
words, it has moulded the educational model for 
civil aviation. 

Anadolu University’s Civil Aviation Academy 
gives training in 5 fields: 

• Civil Aviation Transportation Management 
• Aviation Electric and Electronics 
• Air Traffic Control 
• Fuselage Maintenance 
• Pilotage 
The first university to apply Anadolu University’s 

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Sivil Havacılık /  Civil Aviation
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Anadolu Üniversitesi’nin oluşturduğu modeli uygula-
yan ilk üniversite Erciyes Üniversitesi olur. 1995 yılında iki 
yıllık eğitim veren Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nu 
kuran Erciyes Üniversitesi, 2001 yılından itibaren dört yıl-
lık eğitim vermeye başlar. ERÜ-Sivil Havacılık Yükseko-
kulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Hava Trafik Kontrol 
ve Uçak Gövde Bakım bölümlerine öğrenci kabul eder. 

2000’li yıllar yeni yüksekokulların açılmaya başlandığı 
bir dönem olur. Hızla gelişen sivil havacılık sektörünün 
değişik alanlarda ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının 
yoğunlaştığı bu dönemde, Kocaeli Üniversitesi yeni bir 
Sivil Havacılık Yüksekokulu açar. 2005 yılında açılan bu 
yüksekokul, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Uçak 
Gövde Bakım bölümlerinde eğitim verir.

Kocaeli Üniversitesi de bu alanda eğitim vermek için 
gerekli olan güçlü bir altyapı oluşturur. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ise ilk öğrencilerini 
2008 yılında almaya başlar. Aslında Mustafa Kemal Üni-
versitesi bünyesinde 1995 yılında kurulan İskenderun 
Sivil Havacılık Yüksekokulu yeterli altyapıyı oluşturmak 
için uzun yıllar bekler. İskenderun Sivil Havacılık Yükse-
kokulu sadece Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü-
ne öğrenci kabul eder. 

2009 yılında ise 19 Mayıs Üniversitesi, Sivil Havacılık 
Yüksekokulu eğitime başlar. Sadece Pilotaj bölümüne 
öğrenci kabul eden OMÜ-SHYO, pilotaj eğitiminde fark-
lılaşmayı hedeflemekte. 2009 yılında bir başka yükse-
kokul daha kurulur, Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık 

Yüksekokulu. İlk öğrencilerini 2010-2011 öğretim yılında 
alan EÜ-SHYO,  Uçak Gövde Bakım bölümü dışındaki 
bütün bölümlerde eğitim verir. Üniversite-Sektör işbir-
liğinin güzel bir örneğini oluşturan EÜ-SHYO, Çelebi 
Holding ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile faaliyetlerini 
sürdürmekte.

Türkiye’de sivil havacılık eğitimi veren yüksekokulların 
yanı sıra, meslek yüksekokulları da bulunmakta. Yuka-
rıda belirtilen yüksekokulların önemli bir kısmı meslek 
yüksekokulu olarak kurulmuşken, zaman içinde yüksek- 
okula dönüştürülür. Ancak halen sivil havacılık alanında 
önlisans eğitimi veren meslek yüksekokulları da bulun-
makta. Bu okullara son yıllarda vakıf üniversiteleri ya da 
vakıflar tarafından kurulan okullar da eklenmekte…

model was to be Erciyes University. Ercity’s model was Er-
ciyes University. Erciyes University which founded the Avia-
tion Academy Vocational School in 1995, provided two year 
courses and started to give four year training in this field 
in 2001. Students are accepted in the departments of ERÜ-
Aviation Academy Electric and Electronics, Air tra�c Control 
and Fuselage Maintenance. 

The 2000’s was the era whereby new academies were 
founded. Kocaeli University established a new Civil Aviation 
Academy, during this period the need for sta� in di�erent 
fields started to grow rapidly. This Vocational School which 
was set up In 2005, gives training in the departments of Civil 
Aviation Management and Fuselage Maintenance. 

Kocaeli University also has a strong infrastructure required 

to give training in this field. 
Hatay Mustafa Kemal University started to accept its first 

students in 2008. Actually, İskenderun Civil Aviation Acade-
my, founded within the framework of Mustafa Kemal Univer-
sity in 1995, had a long waiting period before the required 
infrastructure was formed. İskenderun Civil Aviation Acad-
emy only accepts students for the department of Civil Air 
Transportation Management. In 2009, 19 Mayıs University 
started training in the field of Civil Aviation training. Accept-
ing students only in the department of Pilotage OMÜ, SHYO 
aims to be di�erent in Pilotage Training. In 2009, another 
academy was founded: Erzincan University Civil Aviation 
Academy. Accepting its first stu¬dents in the 2010-2011 Aca-
demic Years, EÜ-SHYO gives education in all departments 

except Fuselage Maintenance.
EÜ-SHYO, continues its activities with Celebi Holding 

and Ministry of Transport which set a nice example of the 
cooperation between universities and the business sec-
tor .

In Turkey, there are also vocational schools  in addition 
to the Academies that give train¬ing in Civil Aviation. An 
important portion of the above mentioned Academies 
which were initially formed as Vocational Schools are  
transformed into tertiary institutions in time. However 
there are still vocational schools which provide associate 
degrees in civil aviation. In recent years, there are foun-
dation universities or schools formed by the foundations 
being added to these institutions. 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULLARININ PORTRESİ:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  
Havacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 yılında kuru-

lan Sivil Havacılık Yüksekokulu, bünyesinde kendi işlettiği havaalanını, bakım merkezi-
ni, uçak filosunu ve hava trafik kontrol kulesini bulunduran alanında Türkiye’nin ilk ve 
dünyanın sayılı yüksekokullarından biridir. 1992 yılına kadar meslek yüksekokulu statü-
sünde öğretim faaliyetlerini sürdüren kurum, aynı yıl gerçekleştirilen statü değişikliğiy-
le, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermeye başlamıştır. Lisans öğretiminin öncesinde bir 
yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi de sunduğu programların bir parçasıdır.   

Yüksekokulda Hava Trafik Kontrol, Havacılık Elektrik Elektroniği, Pilotaj, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği ve Uçak Gövde Bakım Bölümlerinde lisans seviyesinde öğretim 
sunulmaktadır. Sivil havacılık gibi dinamik, uluslararası boyutu geniş ve disiplinler arası 
bir bilim alanında 25 yılın üzerinde bir deneyimle faaliyet gösteren bir kurum olarak 
gerek araştırmacılarımızın birikimi ve gerekse uygulamalı öğretim ve araştırma altyapısı 
olanakları açısından yüksekokul eşsiz bir noktada da bulunmaktadır. Kurum modern 
laboratuvar, atölye ve simülatör olanaklarına sahiptir. Öğretim boyutunun yanında, sun-
duğumuz öğretime destek anlamında havacılığın operasyonel boyutlarında da (hava 
alanı ve terminal işletmesi, hava trafik meydan kontrol hizmetleri, bakım hizmetleri ve 
uçuş operasyonları vb.) yürütülmesi,  kurumun en güçlü taraflarından biridir.

Öğrenciler için Erasmus kapsamında Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Po-
lonya, ve İspanya’daki benzer okullarla öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaş-
maları mevcuttur.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu ülkemizde gelişmekte olan ve son 

yıllarda büyük bir ilerleme gösteren havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yönetici ve 
teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla 25 Mart 2005 tarihinde Kocaeli Üniversitesi 
Arslanbey Yerleşkesi’nde kurulmuştur. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Elektrik 
Elektronik ve Uçak Gövde Motor Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşan lisans prog-
ramları mevcuttur ve bir yıl da İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Sivil Havacılık Yüksekokulu havacılık sektörünün gelişmesine bağlı olarak gereken 
teknik ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 147 akreditasyonuna 

THE PORTRAIT OF CIVIL AVIATION ACADEMIES: 

ANADOLU UNIVERSITY
The Civil Aviation Academy which was founded in 1986 in order to meet the needs of 

qualified sta� is Turkey’s first and one of the world’s numbered tertiary institutions with 
its self-run airport, maintenance centre, aircraft fleet and air tra�c control. The institution 
which was carrying out training activities in the status of a vocational academy till 1992 
has com¬menced four year bachelor degree courses after a status change happening in 
the same year. O�ering one year foreign language training prior to a bachelor’s degree 
is a part of the programme. 

In the Academy, Bachelor’s degrees are o�ered in the departments of Air Tra�c 
Con¬trol, Aviation Electric and Electronic, Pilotage, Civil Air Transportation Manage-
ment and Fuselage Maintenance. The academy has been in a unique position with its 
experienced sta�, its facilities to provide an infrastructure for both practical teaching 
and research, provid¬ing services for over 25 years, in the area of civil aviation, it is a 
discipline which is dynamic, possessing international dimensions. The institution has  
modern laboratory, workshop and simulator opportunities. In addition to its training 
dimension, one of the strengths of the institution is the opportunities provided in sup-
port of the education in terms of the opera¬tional perspective of aviation (airfield and 
terminal operations, air tra�c control services, maintenance and flight operations etc..). 

For the students within the scope of Erasmus, there are teacher and sta� exchange 
agreements with similar schools in Austria, Czech Republic, Estonia, Poland and 
Spain. 

KOCAELİ UNIVERSITY
Kocaeli University Civil Aviation Academy was established on 25 March 2005 at the Kocae-

li Uni¬versity Arslanbey Campus, to meet the administrative and technical sta�s’ needs within 
the avia¬tion sector that has started to rapidly grow in our country in recent years. There are 
bach¬elor programmes in the departments of Civil Aviation Transport Management, Aircraft 
Electric Electronic and Fuselage Motor. There is also a one year English preparatory class. 

The Civil Aviation Academy has  been set up  with the aim of training technic and executive 
candidates to meet the needs of the developing aviation sector. With 147 accredditations, 
our school has applied to YOK to start the second undergraduate and graduate programs. 

Certain activities have been carried out  with leading companies within sectors such
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as HAVAS, MNG, TAV, TA and government agencies. 
Amongst some of these we can list: within the scope of 
the Adminstrator Trainer Programme for TAV, the leading 
terminal operator both in our country and in the world, an 
ap¬proximate of five lessons were given each year and a book 
was written in co-operation with TAV with the tile of ‘Airport Op-
erations’; Module exams were carried out for two techni¬cian 
associations between 2009-2010; Studies were con¬ducted 
for the Aim 2023 Transport Council regarding Airline 
and Airline Ar-Ge matters. 

In addition to this, they are continuing to work on building a  
hangar as well as activities for students in the Management 
Department to manage Kocaeli Cengiz Topel Airbase.

 

MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY
Mustafa Kemal University, Iskenderun Civil Aviation Acad-

emy, Civil Aviation Transport Management Department, has 
Nave been established with the aim of meeting the needsof 

the qualified sta� in the aviation sector both within the civil and 
pri¬vate sector parallel with international requirements. To this 
end , work related topics such as airline management, airline 
marketing, airport activities and equipment, flight op¬erations, 
aviation safety and security, ground services, air cargo and 
dangerous goods ; and management courses such as mar-
keting management, human resource management, logistics 
management are all included in the Civil Aviation Transport 
Management programme.  In addition to the four year bach-
elor’s degree training, 68 hours of intensive English classes 
are given over a period of 4 years in line  with the needs of 
the sector. In our research which we conducted, parallel to the 
development in the field of civil aviation both in Turkey and the 

World and in line with the demand  from the sector the nec-
essary changes have been made in our school’s teach¬ing 
programme. We have added subjects to our curriculum such 
as ‘Tari� Planning’, ‘Qual¬ity Management Systems in Aviation’ 
and ‘Crew Planning’ that are not taught in other civil aviation 
schools but could be perceived as a need within the sector. 

In addition to these, it was aimed at bringing our students 
and experts together in their field within the sector with the 
help of panel and career day activities organized by our Acad-
emy. AdditionalIy, experts within the sector also provide train-
ing within our Academy. In this manner, our sta� get to know 
the sector much better.

Two societies exist within the structure of our Academy 
namely, an Aviation Society and an Aviation Research and 
Infor¬mation Society. The Aviation Society generally con-
ducts activities in the social, cultural, sporting areas of avia-
tion. Amongst these activities there exists model and cast 
air¬plane, kite, radio control, aircraft construction activities. On 
the other hand, the Aviation Research and Information Society 
take a role in organizing activities in the fields of scientific are-
as of aviation. Amongst these activities there are also pan¬els, 
symposiums and conventions. In addition to this, the findings 
that have been obtained as a result of detailed research in 
the field aviation are shared with the world’s aviation sector 
through www.habim.org. 

Technical educational excursions are organized each year 
to Hatay Airport and Adana Airdrome so that students can 
consolidate their theoretical knowledge with practical ones. 
On these excursions, our students are able to make one-on-
one investigations on the aircraft and some of the students are 
given the opportunity to fly. In this man¬ner our students learn 
about flying and the flight theory through first hand experi-
ence. Additionally, students are able to get detailed informa-

tion in relation to the operations of the airport by visit¬ing the 
apron, tower, strip, taxiways, terminal buildings, navi¬gation 
systems, security applications, fire-engine and search and 
rescue. This situation di�erentiates us from the other Avia¬tion 
schools in Turkey. 

19 MAYIS UNIVERSITY
19 Mayıs University Aviation Academy was set up on 

17.06.2009 with the decision of the Council of Ministers. Our 
University’s Ballıca campus is in the process of being struc-
tured for teaching and training. 

The Civil Aviation Academy comprises of 5 sections since 
its establishment. The students of these departments will be 
subject to theoretical, experimental practical and applied 
practical training programmes aimed at meeting the quali-
fied human resource personnel needs of Airline Companies. 

Pilotage Department: 
The theoretical and practical subjects within the 

pro¬grammed work related training will be conducted in 
English. The pilotage department has the vision of making 
perfec¬tionism and competitive spirit a brand with no con-
cession on quality. We also aim to choose, train and continu-
ously support the pilots that are especially sought after  by 
the na¬tional and international airline sector. 

The Training in the Pilotage department is a equivalent to 
a 4+1 years undergraduate degree. There is an  Englis pre-
paratory class  for those who are inadequate.  There have 
been International exchange programmes initiated at the 
university level in order to enrich the candidate pilot’s avia-
tion knowledge, skills, cultural attitude and behavior.

ATPL licensed pilots who meet the health, skill and training 
standards as defined by ICOA, FAA, JAA and EASA will be 
able to receive a training certificate according to the type of 

sahip olan okulumuz ikinci öğretim ve yüksek lisans prog-
ramlarının açılması için de gerekli çalışmaları yapmış olup 
YÖK başvurusunu yapmıştır. 

Kurulduğu günden bu yana da sektörün önde gelen şir-
ketleri HAVAŞ, MNG, TAV, THY gibi şirketlerle ve resmi ku-
ruluşlarla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan bazıları 
ise ülkemiz ve dünya havacılığının önde gelen terminal iş-
letmecisi TAV’a Yönetici Adayı Yetiştirme Programı kapsa-
mında her yıl ortalama beş ders verilmiş ve Havalimanı İşlet-
meciliği adı altında TAV ile bir kitap yazılmıştır; iki teknisyen 
derneğine 2009-2010 arası modül sınavı yapılmıştır; Hedef 
2023 Ulaştırma Şürası’nda Havayolu ve Havayolu Ar-Ge 
konularıyla ilgili çalışmalarda bulunulmuştur. 

Ayrıca sivil ulaşıma açılması planlanan Kocaeli Cengiz To-
pel Hava Üssü’nde bir hangar yapılması ve işletme öğren-
cilerinin işletme kısımında faaliyetlerde bulunması için çalış-
malar da sürmektedir.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Sivil Havacılık 

Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, ha-
vacılık sektöründeki kamu ve özel kuruluşların işletmecilik 
konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli uluslararası 
gereklilikler doğrultusunda yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu 
doğrultuda, havayolu yönetimi, havayolu pazarlaması, ha-
vaalanı faaliyetleri ve donanımı, uçuş harekât, havacılık em-
niyeti ve havacılık güvenliği, yer hizmetleri, yolcu hizmet-
leri, hava kargo ve tehlikeli maddeler gibi mesleki dersler; 
pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, lojistik yö-
netimi gibi işletmeciliğe yönelik kuramsal dersler sivil hava 
ulaştırma işletmeciliği bölümü programında yer almaktadır. 
Bölümde dört yıllık lisans eğitimi ile birlikte sektörün gerek-
leri doğrultusunda dört yıla yayılmış 68 saat yoğun İngilizce 
dersi verilerek yabancı dil yeterliliği sağlanmaktadır. 

Türkiye ve dünyadaki sivil havacılık sektörünün gelişimine 
paralel olarak yapmış olduğumuz incelemelerde ve sektör-
den gelen taleplere göre okulun ders programında gerekli 
değişiklikler yapılmış olup, diğer sivil havacılık okullarında 
olmayan ancak sektörde ihtiyaç olabilecek, “Tarife Planla-
ma”, “Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemi” ve “Ekip Planla-
ma” gibi dersler müfredata eklenmiştir.  

Tüm bunların yanı sıra, Yüksek Okuluun düzenlendiği pa-
nel ve kariyer günü etkinliklerinde öğrencilerin sektörde 
alanında uzman yöneticiler ile bir araya getirilmeye çalışıl-
mıştır. Ayrıca yine sektörden uzman kişiler Yüksek Okulda 
eğitim vermektedirler.   Bu şekilde öğrenciler sektörü daha 
iyi tanımış olmaktadırlar.  

Yüksek Okul bünyesinde iki topluluk bulunmaktadır. Ha-
vacılık Topluluğu ve Havacılık Araştırma ve Bilgi Topluluğu. 
Havacılık Topluluğu; genel olarak havacılığın sosyal, kül-
türel ve sportif alanları ile ilgili aktiviteler yapmaktadır. Bu 
aktiviteler arasında maket ve model uçak, uçurtma, radyo 
kontrollü uçak yapımı gibi uğraşlar yeralmaktadır. Havacılık 

Araştırma ve Bilgi Topluluğu ise havacılık alanındaki bilimsel 
etkinliklerin düzenlenmesinde rol almaktadır. Bu etkinlikler 
arasında panel, sempozyum, kongre yer almaktadır. Ayrıca 
havacılık sektöründeki kapsamlı araştırmalar neticesinde 
elde edilen veriler www.habim.org sitesinde tüm dünya ha-
vacılık sektörü ile paylaşılmaktadır. 

Öğrencilerin teorik olarak almış oldukları eğitimin pe-
kiştirilmesi amacıyla her yıl Hatay Havaalanı ve Adana 
Havalimanı’na teknik eğitim gezileri düzenlenmektedir. Bu 
gezilerde öğrenciler birebir uçak üzerinde incelemede bu-
lunmakta birkaç öğrenciye uçuş imkânı sağlanmaktadır. Bu 
şekilde öğrencilerimiz uçmayı ve uçuş teorisini yaşayarak 
öğrenmektedirler. Ayrıca havaalanlarında apron, kule, pist, 
taksi yolları, terminal binaları, seyrüsefer sistemleri, güven-
lik uygulamaları, itfaiye ve arama kurtarma birimleri ziyaret 
edilerek havaalanındaki operasyon hakkında öğrencileri-
miz detaylı bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu durum Türkiye’de 
havacılık okulları arasında eğitimi farklı kılmaktadır. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu 

17.06.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş 
olup Ballıca Kampusunda eğitim ve öğretim için yapılanma 
aşamasındadır.

SHYO kuruluş itibariyle 5 bölüm içermektedir. Bu bölüm-
lerin öğrencileri, Havayolu şirketlerinin vasıflı insan kaynak-
ları ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak teorik, deneysel 
pratik ve uygulamalı pratik eğitim programlarına tabii tutu-
lacaklardır.

Pilotaj Bölümü:
Programlanan mesleki eğitimin teorik ve uygulamalı ders-

leri İngilizce olarak sürdürülecektir. Pilotaj bölümü ulusal 
ve uluslar arası havayolları sektörünün öncelikle tercih ettiği 
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pilotları seçen, yetiştiren ve mesleki yaşamında sürekli des-
tekleyen okul olarak öne çıkarken kaliteden ödün vermeyen, 
mükemmeliyetçi ve rekabetçi unsurlarını markalaştıran viz-
yona sahiptir.

Pilotaj bölümünde eğitim lisans düzeyinde 4+1 yıl olarak 
hazırlanmıştır. Yeterli düzeyde İngilizce becerisi olmayan 
adaylar için yabancı dil eğitimi hazırlık sınıflarında verilmek-
tedir.  Lisans eğitimi sürecinde bir aday pilotun havacık bilgi, 
beceri ve kültürel tutum ve davranışlarını zenginleştirmesi 
için uluslararası üniversiteler düzeyinde değişim programları 
oluşturmaktadır. 

ICOA, FAA, JAA ve EASA tarafından belirlenen sağlık, be-
ceri ve eğitim standartlarını karşılayan ATPL lisanslı pilotlar 
üniversite çatısı altında belirlenen tip sertifika eğitimlerini de 
alabileceklerdir. 

Ülkemizdeki bu okul uygulamasında diğer programlardan 
farklılaştıran en önemli özellik, pilotaja yönelik eğitimin ileri 
seviyede İngilizce olarak verilmesi, Uluslararası (ABD, Alman-
ya, Fransa v.b) Üniversitelerle karşılıklı değişim programları-
nın uygulanması ve Deneysel Hava Aracı üretimine yönelik 
bilgi ve beceri kazandırılmasıdır. Lisans Eğitim programı içe-
riğinde bir öğrenci pilotun kendi başına tasarlayıp, deneysel 
kategori içersinde tescillendirip hobisi için uçurabileceği bir 
hava aracı sahibi olması sağlanacaktır. 

Pilotaj bölümü 4 yıllık lisans eğitimine ÖSYM sınavlarında 
başarılı olan, sağlık incelemeleri, psikomotor testlerden ve 
uçuş genel yetenek değerlendirme sınavlarından geçen sı-
nırlı sayıda öğrencilerle devam edecektir. Ayrıca, daha önce 
lisans eğitimi alan, uçuş için sağlık yönünden uygun başvu-
ran adaylara EASA-JAR tarafından belirlenen eğitim prog-
ramlarını uygulayarak CPL, ATPL ve akabinde Tip Sertifika 
eğitimlerini de verecektir. Bu eğitimler lisans eğitimi kalite gü-
vencesi altında olup tüm dünyada aranan uçucu insan kay-

naklarını oluşturacaktır.
Okulun tüm öğrencileri, eğitimleri döneminde sektörün ka-

lite güvencesi değerlendirmelerine tabi tutulacaktır. Mezuni-
yet sonrasında organizatör olarak sosyal ve mesleki çalışma-
larında daima yanında olacaktır.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ  
Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Ulaştır-

ma Bakanlığı, Çelebi Holding A.ş. ve Erzincan Üniversitesi 
arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde 2009 yılında 
kurulmuştur. Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği Bölümüne alı-
nan 35 öğrenci ile 2010-2011 Akademik yılında eğitim-öğre-
time başlayan okulda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi bulun-
maktadır. Dört yıllık lisans eğitimi programı Çelebi Holding 
ve sektörün önemli temsilcileri ile yapılan çalıştaylar sonucu 
oluşturulmuş olup, sivil havacılık sektörüne hitap edecek şe-
kilde düzenlenmiştir. Hazırlık sınıfı ikisi ABD, biri İngiltere, biri 
de Türkiye Cumhuriyeti uyruklu toplam dört öğretim elemanı 
tarafından yürütülmektedir. 

Okulda halen öğrencisi bulunan Sivil Hava Ulaştırma İşlet-
meciliği bölümü dışında şimdilik sadece altyapı çalışmaları-
nın sürdüğü Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü,  Hava 
Trafik Kontrol Bölümü ve Pilotaj Bölümü kurulmuştur. Yük-
sekokulumuzda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı 
sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve diğer program-
lardan farklı olarak uygulama ağırlıklı oluşturulmuştur. Aynı 
şekilde yabancı dil hazırlık programında English for Specific 
Purposes (ESP) modeli temel alınmış, program boyunca dilin 
işlevlerinden sırasıyla konuşma, anlama, okuma ve yazma 
becerilerine ağırlık verilmiş, hazırlık sınıfı mezunlarında B2 
seviyesi hedeflenmiştir. 

Yüksekokul bünyesindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeci-
liği bölümünün lisans dersleri, uluslararası hava taşımacılığı 

standartlarına uygun, uygulamalı meslek edindirme odaklı 
hazırlanmıştır. Öğretim programı oluşturulurken sektörün ile-
ri gelen temsilcileriyle (Çelebi Hava Servisi A.Ş.) çalıştaylar 
düzenlenmiş,  yurtdışındaki ve yurt içindeki havacılık okulları-
nın ilgili bölümlerinin lisans derslerine paralel, sertifikalandır-
maya uygun bir eğitim-öğretim programı hazırlanmıştır. Sivil 
Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünün lisans dersleri dört 
ana grupta toplanmış olup havacılık, hukuk, işletme ve uygu-
lama derslerinden oluşmakta, öğrencilerin sosyal ve kültürel 
yönden gelişimlerini sağlamak için her yarıyıl spor ve güzel 
sanatlar dallarında dersler açılması planlanmıştır.

Yüksekokulumuzda eğitime hak kazanan öğrencilerimiz 
uygulamalı eğitimlerini DHMİ ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. ile 
yapılan protokoller gereği Erzincan Uluslararası Havaalanı 
başta olmak üzere havaalanlarında gerçekleştireceklerdir. 
Erzincan Uluslararası Havaalanı ile Yüksekokul arasındaki 
ulaşım yüksekokulumuza tahsis edilen minibüslerle sağlana-
caktır.

ALTYAPI OLANAKLARI:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
   Sınıflar:

Yüksekokul 13 tanesi bilgisayar projeksiyonlu olmak üzere 
çeşitli kapasitelerde (10-44 koltuk) 27 adet derslik, 4 adet bil-
gisayar laboratuvarı (toplam 137 bilgisayar kapasiteli), 19 kol-
tuk kapasiteli bir toplantı salonu ve 108 koltuk kapasiteli bir 
konferans salonuna sahiptir.

Laboratuvarlar ve Atölyeler:
Yüksekokulda Mikrodalga Laboratuvarı, Elektroteknik La-

boratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, Otomatik Kumanda 
Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Ölçüm Laboratuvarı, ILS 

training they have undergone within the University.. 
The pilotage training being delivered at an advanced level 

of English, , the reciprocal exchange of programmes with 
universities from USA, Germany, France etc.. , and the acqui-
sition of information and skills aimed at Experimental Aircraft 
productio are the most distinctive factors of this school in our 
country and is what seperates us from other programmes A 
student in the Undergraduate Training programme will be 
provided with an aircraft in which they will personally design 
and register to fly as a hobby. 

The Pilotage department will continue with a limited num-
ber of stu¬dents who have been successful at the OSYM 
exams, undergone health checks, psychomotor tests and 
general flight ability tests. Ad¬ditionally, as outlined by EA-
SA-JAR trainings such as CPL AND ATPL will be given to 
those who have received previous undergraduate degrees 
and are suitable for flight in terms of health.  Following this 
students will also be given Tip Certificate Training. These 
trainings are allwithin Training Quality Assurance and will 

form the resources of flyers who are sought after around  the 
world. 

All of the students within the university will be expected to  
present the quality assurance assessments during their train-
ing, which they will always be able to use as a reference in 
their social and career activities as organizers upon  gradu-
ation.. 

ERZİNCAN UNIVERSITY
Erzincan University was established in 2009 within the frame-

work of a protocol signed between Civil Aviation Acad¬emy, 
Ministry of Transport, Celebi Holding Pty. Ltd. and Erzin¬can 
University. We have started the 2010-2011 academic year with 
the one year English Preparatory class for our 35 stu¬dents who 
were admitted into a Civil Aviation Transport Man¬agement 
course. The four year bachelor training programme, which was 
the product of studies conducted between Celebi Holding and 
important representatives of the sector, was de¬signed to meet 
the needs of the aviation industry.  The prepara¬tory classes are 
run by a total of four instructors which include two  Americans, 
one  English and one Turkish national. 

In addition to the Civil Aviation Transport Management cours-
es, for which we have students, there are also the de¬partments 
of Aviation Electric and Electronic, Air Tra�c Con¬trol and Pilot-
age which are all at the planning and infrastructural level. The 
Civil Aviation Transport Management programme has been 
designed in accordance with the needs of the industry and has 
more practical components which set it apart from the other 
programmes. At the same time in the foreign lan¬guage prep. 
class the ESP – English for Specific Purposes model has been 
used. For the duration of the programme it is aimed for speak-
ing, understanding, reading and writing skills respectively to be 

developed so that our graduates of the preparatory class reach 
B2 level. The subjects o�ered within the Bachelors Degree of 
Civil Aviation Transport

Management are all in accordance with international airtrans-
port standards, focusing on practical job preparation. When the 
training programme was being designed workshops were held 
with those leading in the field (Celebi Air Services Pty. Ltd). The 
workshops were prepared parallel

parallel to the relevant subjects given by the undergraduate 
aviation schools which aimed at certification both nationally 
and internationally which aimed at certification. Civil Aviation 
Transport Management licensing courses can be gathered 
under four main groups, being; aviation, law, management and 
practical classes. Our plan is to have classes in the fields of 
sport and fine arts each semester in order for the students to 
develop socially and culturally . 

The students who have been accepted to take up a course 
at our university will undergo their studies at airports mainly Er-
zincan International Airport in accord¬ance with the protocols 
signed between General Directorate of State Airports Authority 
and Celebi Air Services Pty. Ltd. Minibuses will be provided as a 
means of transport  from the Academy to Erzincan International 
Airport.. 

 

INFRASTRUCTURE FACILITIES   

ANADOLU UNIVERSITY
Classes:
There are 27 classes of which 13 have computer projec-

tions of di�erent seating capacities (10-44 seats), 4 computer 
laboratories (total of 137 computer capacity), 19 seat capacity 
meeting hall and 108 seat capacity conference hall. 
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laboratuvarı, VOR laboratuvarı, DME laboratuva-
rı, Hidrolik Sistemler Laboratuvarı, Yağ Analizi La-
boratuvarı, Aerodinamik ve Uçuş Mekaniği Labo-
ratuvarı, Jet Bremzesi, Malzeme ve Uçak Gövde 
Laboratuvarı,Bilgisayar Destekli Uçak Sistemleri Ta-
nıtım/(JAMF) Dersliği (Boeing-Airbus), Uçak Gövde 
Atölyesi ve Uçak Motor Atölyesi olmak üzere 18 adet 
laboratuvar/atölye mevcuttur. 

Simülatörler:
Pilotaj bölümünde bir adet Alsim FNPT II UçuşSimü-

latorü ve Hava Trafik Bölümünde dünyanın en geliş-
miş 12 çalışma pozisyonlu Radar Kontrol Simülatörü 
ve 5 çalışma pozisyonlu 360 derece projeksiyonlu 
Meydan Kontrol Simülatörü mevcuttur.

Anadolu Üniversitesi Havaalanı (ICAO Kodu: LTBY, 
IATA Kodu: AOE):

Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından işletmek-
tedir. 09/27 no’lu asfalt kaplı pisti 2525 x 30 metre 
boyutlarında olup 2011 yılı sonunda 3000 x 45 metre 
olarak hizmet verecektir. Pistte gece ışıklandırması 
ve Radyo Seyrüsefer Yardımcıları (VOR, DME, ILS, 
NDB)  mevcuttur. Eğitim uçuşlarının yanı sıra tarifeli iç 
ve dış uçuşlara da hizmet vermektedir. 

Uçak Bakım Birimi:
Yüksekokul Uçak Bakım Birimi SHY 145 e göre 

SHGM onayına sahip olup.5700 kg altındaki tüm 
uçaklara bakım olanağı mevcuttur.400 beygir gü-
cüne kadar piston motorların bakımı ve “overhaul” 
işlem kapasitesi vardır.Birimde pitot-statik sistem 
testleri; transpondertestleri; yük ve denge kontrolleri 
ve uçak boyama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 
2009 yılından bu yana, SHGM tarafından verilen, tah-

ribatsız muayene usulleri yetkisine sahiptir. Öğrenci-
ler Birim tarafından düzenlenen pratik çalışmalara 
katılmak zorundadırlar.

Uçak Filosu:
Yüksekokul eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere 5 

adet Cessna 172, 3 adet Socata TB 9 Tampico, 9 adet 
Socata TB 20 Trinidad, 2 adet Beechcraft King Air 
C90 GTive1 adet    Beechcraft King Air 200 uçağına 
sahiptir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uçak Gövde Laboratuvarı,
Aşınma Laboratuvarı,
Uçak Motor Laboratuvarı,
Aviyonik Sistemler Laboratuvarı,
Elektrik Laboratuvarı,
Kompozit Laboratuvarı,
Uçak Sistemleri Laboratuvarı
olmak üzere yedi tane laboratuvarı mevcuttur. Bu 

laboratuvarlarda teknik bölüm öğrencileri öğrendik-
leri teorik bilgileri uygulama şansı bulmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Sivil Hava-

cılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
bölümünde okuyan öğrenciler için tam donanımlı bil-
gisayar laboratuarı kurulmuştur. Ayrıca okulumuzda 
bulunan 4 adet derslik bilgisayar, projeksiyon aleti ve 
ses sistemleri ile donatılarak, interaktif bir ders orta-
mı yaratılmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca 1200 m uzunluğunda ve 30 m genişliğinde 
bir pist bulunmakta olup henüz tam kapasiteli olarak 
kullanılamamaktadır. Gerekli araç, gereç, teçhizat ve 

doküman (eğitim uçağı, atölye, laboratuar,) sağlandı-
ğı takdirde pist çok daha etkin bir şekilde kullanıla-
caktır. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz SHYO Ballıca kampusunda yıllık 200 

öğrencinin yetiştirebileceği uçuş pisti- derslik, uçak 
ve uçak bakım hangar alt yapısına sahiptir. 1350 met-
re uzunluğundaki eğitim pisti tamamıyla gece gün-
düz öğrencinin uçuş eğitimi için kullanabilecek özel-
likte tasarlanmıştır. Büyük gövdeli hava araçlarının 
kullanmayacağı kesintisiz bir çalışma alanıdır. 

Hava sahası olarak, Çarşamba, Ünye, Merzifon, 
Kastamonu, Sinop yakın çevre yedek pistlerine sahip 
olup bölgenin çalışma sahalarında acil iniş için mü-
sait alanlar içermektedir. Deniz seviyesinden 5000 
metreye kadar olan geniş bir çalışma sahası eğitim 
amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Bölgede havacılık 
eğitimi konusunda rekabeti ve gelişmeyi sağlayacak 
kuruluşlar da desteklenmektedir. 

Pist revizyon projesi 1 Ağustos 2011 de başlatılmış 
olup Aralık 2011’de teslim alınacağından pilotaj eği-
timleri için bekleme süreci yaşanmakta ve bu dö-
nemde eğitim uçak filosu ile simulatör alımı ihalesi 
devam etmektedir.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ-SHYO  
Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ merkez yerleşke-

sindeki Yüksekokul binamız tamamlanmış olup, 2011-
2012 eğitim-öğretim yılında kullanıma açılacaktır. 
Yüksekokul binamız dört kat ve toplam 16.000 (m2) 
kapalı alana sahip olup, 1921 kişi kapasiteli 24 adet 
derslik, 98 kişi kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratu-

Laboratory and Workshops:
There are a total of 18 laboratories/ workshops in 

the Academy which comprise of the following: Micro-
wave laboratory, electro technic laboratory, commu-
nications laboratory, automatic control labo¬ratory, 
computer-aided measurement laboratory, ILS 
laboratory, VOR laboratory, DME laboratory, Hy-
draulic Systems laboratory, Oil analysis laboratory, 
Aerody¬namic and Flight Mechanics laboratory, Jet 
engine run up area, equipment and Fuselage labo-
ratory, com¬puter aided Aircraft systems Introduc-
tion (JAMF) class (Boeing-Airbus), Fuselage Work-
shop and Aircraft Motor Workshop. 

Simulators: 
There is an Alsim FNPT II Flight simulator in the Pi-

lotage  Department and the world’s most developed 
Radar Control Simulator which has 12 working posi-
tions in the Air Tra�c Control Department, there are 
a total of 18 laboratories/ workshops in the and there 
is also an Area Control Simulator with 5 working po-
sitions and a 360 degree projection. Anadolu Uni-
versity Airport (ICAO Code: LTBY, IATA Code: AOE): 

The airport is run by the Civil Aviation Academy. 
Its 09/27 numbered asphalt runway which has 
meas¬urements of 2525 x 30 meters will commence 
opera¬tions at the end of 2011 serving 3000 x 45 
meters. The runway has night lighting and Radio 
navigation assistance (VOR, DME, ILS, and NDB). In 
ad¬dition to flight trainings, the runway will  also be 
used for both domestic and international chartered 
flights. 

Aircraft Maintenance Unit: 
The Academy Aircraft Maintenance Unit has the 

SHGM certification in accordance with SHY 145. 
Maintenance can be provided for all aircrafts un-
der 5700 kg. It also has maintenance cpacity for up 
to 400 horse power piston motors and ‘overhaul’ 
op¬erations. Pitot-static systems tests, transponder 
tests, load and balance controls and air¬craft coat-
ing can be carried out in the unit. The unit also has 
the non¬destructive inspection methods authori-
zation issued by the Civil Aviation Authority since 
2009. The students have to  attend the practical ac-
tivities organized by the unit. 

Aircraft Fleet: The Academy has got 5 Cessna 172, 
3 Socata TB 9 Tampico, 9 Socata TB 20 Trinidad, 2 
Beechcraft King Air C90 GTi and 1 Beechcraft King Air 
200, which are all  to be used for the flight trainings. 

KOCAELİ UNIVERSITY
Kocaeli University has seven laboratories which 

consist of the following: The students of the tech-
nical department are given the opportunity to turn 
theory into practice at these laboratories. 

Fuselage Laboratory 
Corrosion Laboratory,
Aircraft Motor Laboratory,
Avionic systems laboratory,
Electric laboratory,
Composite laboratory 
Aircraft systems laboratory 

MUSTAFA KEMAL UNIVERSTİY
As Mustafa Kemal University Iskenderun Civil Avia-

tion Academy a fully equipped computer laboratory 
has been set up for the students studying in Civil 
Aviation Transport Man¬agement. In addition 4 of 
our classes have been equipped with computer, pro-
jection device and sound systems en¬deavoring in 
creating an interactive class environment. 

In addition we have a runway 1200 m long and 30 
m wide which is not being used in full capacity as 
yet. The runway will be able to be used more e�ec-
tively when the required equipment, apparatus and 
documents (training aircraft, workshop, laboratory ) 
is provided. 

19 MAYIS UNIVERSITY
19 Mayıs University in Civil Aviation Academy Bal-

lica Campus has the infrastructure; airstrip, classes, 
aircraft and aircraft maintenance hangar to train 
200 students each each year. The 1350 metre long 
strip has been specially designed to be used by stu-

Sivil Havacılık /  Civil Aviation
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arı, 50 kişi kapasiteli 1 adet dil laboratuarı ve 77 adet 
öğretim elemanı odasına sahiptir. Eğitim-öğretimin 
standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ve öğ-
rencilere sosyal imkânlar sağlamak amacı ile günün 
gerektirdiği modern araç ve gereçlerle donatılmıştır.

 DHMİ ile yapılan protokol gereği Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği Bölümünün uygulamaya yönelik 
dersleri şu anda kullanımda olmayan Erzincan Hava-
alanı binasında gerçekleştirilecektir.

ÖĞRENCİ BAŞARILARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Uçak Gövde Motor Bakım ve Havacılık Elektrik 

Elektroniği bölümü öğrencilerinden oluşmakta olan 

sekiz kişilik bir grup 15-17 Nisan 2011 ta-
rihleri arasında A.B.D’nin Tuscon kentinde 
yapılan Cessna Design-Build-Fly yarışma-
sına kendi tasarladıkları ve ürettikleri uçak 
modeliyle katılarak dünya çapında prestijli 
üniversitelerin Uçak Mühendisliği bölüm-
lerinden katılan 76 gurup arasında 28’ci 
sırayı almışlardır. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Öğrenciler havacılık ya da havacılık dışı 

çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunarak, 
çeşitli dereceler almışlardır. Özellikle sos-
yal, kültürel ve sportif branşlarda üstün 
dereceler elde etmiş ve ödül almışlardır. 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 3.sınıf 
öğrencisi Mehmet Sağlam, Genç Paylaşım 
Dergisi’nin düzenlemiş olduğu “4. Şiir ve 

Öykü Yarışması” ‘nda öykü kategorisinde 1. olmuştur. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
OMU SHYO öğrenci alımlarını alt yapı çalışmalarının 

tamamlandığı 2012 yılından itibaren alacaktır. Bu ne-
denle başarı değerlendirmeleri ile ilgili bilgileri ilerle-
yen yıllarda sunmak mümkün olacaktır

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamış 

olan sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü öğren-
cilerinin büyük bir çoğunluğu hazırlık sınıfını yüksek 
başarı ile tamamlamış olmakla beraber sosyal etkin-
likler kapsamında Yüksekokulumuz tarafından kuru-
lan Erzincan Üniversitesi Havacılık Kulübü ve THK 

Erzincan Üniversitesi Havacılık kulüperinin faaliyet-
lerine katılmaktadırlar. 

Bu kulüplerin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda 
dört ayrı dönemde model uçak kursları düzenlenmiş 
olup, elliden fazla üniversite öğrencisine gerekli te-
mel eğitimleri verilerek sertifikaları sunulmuştur. Ay-
rıca öğrencilerimiz Erzincan’da Türk Hava Kurumu 
Genç Kanatlar Kulübü’nü kurmuşlardır. 

MEZUNLARIN DURUMU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-SHYO 
Yüksekokul bugüne kadar Hava Trafik Kontrol bö-

lümünden 191, Hava Havacılık Elektrik ve Elektroniği 
bölümünden 631, Uçak Gövde Motor Bakım bölü-
münden 609, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 549 
ve Pilotaj bölümünden 273 kişi olmak üzere toplam 
2253 mezun vermiştir. Bu mezunlar arasından birçok 
başarılı ve sektörde söz sahibi konumlarda mezun 
mevcuttur.

 Bunlara İlker Göçhan (1992 Uçak Elektroniği Prog-
ramı mezunu, Corendon Hava Yolları Teknik Müdü-
rü); Şaban Doğan (1993 Uçak Elektroniği Programı 
mezunu, MNG Airlines Bakım Müdürü); Tekin Tiftik 
(1994 Uçak Elektroniği Programı mezunu Sun Exp-
ress Havayolları Bakım Müdürü); Serdar Yaşa (1991 
Uçak Elektroniği Programı mezunu, Körfez Havacılık 
Bakım Müdürü); Yüksel Atak (1995 Kargo Programı 
Mezunu, Atlas Yer İşletme Başkanı); Emre Ulucan 
(1998 Pilotaj Bölümü mezunu, THY Uçuş Akademisi 
Müdürü); Utkan Gürsel (1993 Pilotaj Bölümü Mezunu, 
FreeBird Uçuş İşletme Başkanı) örnek verilebilir. 

dents during flight training. It is a continuous work-
ing area that is not to  be used by large  aircrafts 

 There are stand-by runways close-by in Çarşamba, 
Ünye, Merzifon, Kastamonu, Sinop which have the 
ap¬propriate space for emergency landings. A wide 
working area of about 5000 metres above sea level 
is used for educational purposes. Organisations in 
the region that can provide competition and devlop-
ment in the fields of aviation training are also sup-
ported. 

There has been a waiting period in the area of pi-
lot training due to the runway revision project which 
was started on 1 August 2011 and is expected to be 
completed in December 2011. The tenders for pur-
chasing of simulators and educational aircraft fleet 
are also continuing.

ERZİNCAN UNIVERSITY
The construction of our Erzincan University’s 

Yalnzıbag District Academy building has been com-
pleted and will be open for training in the 2011-2012 
academic year. Our Acad¬emy building has four 
floors and has a total of 16.000(m2) closed area 
space. It has 24 classes which holds a capacity of 
1921 people; 3 computer laboratories with a 98 per-
son capacity; 1 language laboratory  which holds 
50 people and 77 sta�rooms for lecturers. The 
school  has been  equipped with modern techno-
logical equipment in order for the training to meet 
the standards and to provide social facilities for stu-
dents . 

In accordance with General Directorate of State 
Airports Management will be carried out in the build-
ing of Erzincan Airport which is currently not in use. 

STUDENT SUCCESSES   
ANADOLU UNIVERSITY 

A group of 8 of our students from the Fuselage Main-
tenance and Aviation Electric Electronics Departments 
ranked 28th, for an aircraft model they designed and 
produced,  amongst a group of 76 participants from 
the Aircraft Engineering de¬partments of prestigious 
universities around the world, at the Cessna Design-
Build-Fly competition held in the state of Tuscan, USA 
between the dates of 15-17 April, 2011.

MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 
Our students have received degrees by participat-

ing in the fields of aviation and non –aviation activi-
ties. They have especially received high degrees and 
awards in social, cultural and sports fields. Civil Avia-
tion Transport Man¬agement 3rd year student Meh-
met Sağlam received 1st place award in the category 
of ‘short story’ in the ‘4th Poem and Short Story’ com-
petition organized by the Youth Share Magazine. 

19 MAYIS UNIVERSITY  
19 MAYIS University will start OMU CAA student in-

takesin 2012 upon completion of infrastructure. It is 
for  this reason that it will only be possible to evaluate 
achievements in the forthcoming years. 

ERZİNCAN UNIVERSITY 
A vast majority of our students from the department 

of Civil Aviation Trans¬port who commenced their 
training in the 2010-2011 academic year, in addition 
to completing their preparatory classes with a high 
success rate, as part of their social activities are also 
par¬ticipating in the activities conducted by Erzincan 

University Aviation Club formed by our university and 
THK Erzincan University Aviation Club.

As a result of the activities organized by these clubs 
model aircraft courses were organized at 4 di�erent 
periods whereby over 50 university students were is-
sued  certificates upon successful completion  the ba-
sic trainings. 

THE SITUATION OF THE 
GRADUATES  

ANADOLU UNIVERSITY 
 

The Academy has had till date a total of 2253 gradu-
ates comprising of 191 from the Air Tra�c Control, 
631 from Aviation Electrics and Electronics, 609 from 
Fuselage Motor Mainte¬nance, 549 from Civil Avia-
tion Transport Management and 273 from Pilotage. 
Amongst these there are many successful graduates 
who have a say within the sector. 

Namely, these are İker Göçhan (1992 graduate of the 
Aircraft Electronics Pro¬gramme, Technical Manager 
Corendan Airlines) , Şaban Doğan (1993 graduate of 
the Aircraft Electronics Programme, Maintenance Man-
ager MNG Airlines); Tekin Tiftik (1994 graduate of the 
Aircraft Electronics Programme, Maintenance Manag-
er Sun Express Air¬lines); Serdar Yaşa (1991 graduate 
of the Aircraft Electronics Programme, Maintenance 
Manager Körfez Aviation); Yüksel Atak (1995 graduate 
of the Cargo Programme, Ground Operations Director, 
Atlas ); Emre Ulucan (1998 graduate of the Pilotage 
Programme, Flight Academy Manager, THY); Utkan 
Gürsel (1993 graduate of the Pilotage Programmed, 
Flight Management Director, Free Bird). 
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THY’nin dünyaca tanınan 
saygın teknik eğitim kadrosu:   
Uçakları havada tutan 
gizli kahramanlar
World renowned and respected technical 
training sta� of the Turkish Airlines: 
Unsung heroes who keep 
the planes in the air

Dergide birimleri tanıtalım dediğimizde 
ekip olarak herkesin adeta gizli bir 
anlaşma gibi tek kelime ile buluştuğu 
yer Teknik Eğitim Müdürlüğü idi...

When we said “let’s introduce our de-
partments in the magazine,” everyoneş 
as a team, as if bound by a secret 
code,agreed on the Tech¬nical Train-
ing Department…
 

Elbette her birim kıymetliydi ama teknik 
bambaşkaydı. Çalışanı, çalışmayanı ile hemfikir-
di bunda herkes. Teknik önemliydi ve hatta çok 
önemliydi. Uçaklarımız pilotlara olduğu kadar 
onlara da emanetti. Doğruyu söylemek gerekirse 
aslında önce onlara emanetti.

Bu konuda  dergimizde yer alacak yazıyı 
hazırlamak da bana düştü ve dergi danışmanımız 
Prof. Dr. Peyami Çelikcan “Güneş Hanım siz bu 
konuyu toparlayın” deyince de ne yalan söyle-
yeyim biraz dudak büktüm.

Öyle ya görünmeyen gizli kahramanların di-
yari Tekniğe dair bir yazıda ne yazabilirdim? Ne 
yapabilirdim? Kimbilir ne ağır teknik detayları 
anlatacaklardı; anlamakta zorlanacak ve yazıya 
dökemeyecektim.

Zaten bende şans da yoktu.
Yetmez gibi Teknik Eğitim Müdürü Nusret Bü-

lent Topçu ‘nun yoğunluğuna denk gelmiştik.

Of course, each department, is invaluable, how¬ever, 
technic is quite a di�erent story. The per¬sonnel and non-
personnel all agreed on this. Tech¬nic was important, ac-
tually, it was very important. Our planes were entrusted 
to them in the same way they were toto the pilots. To be 
honest, the planes were first entrusted to them. 

I was given the duty to prepare the writing on this topic 
that will take part in our magazine and with all honesty, 
when our magazine advisor Dr. Pey¬ami Çelikcan said, 
“Ms. Güneş, you wrap this topic up,” frankly, I wasn’t very 
enthusiastic. 

What could I ever write in an article about the land of 
the Technic where unsung heroes dwelled? What could I 
do? Who knows what technically me¬ticulous details they 
would mention, I would have problems in comprehend-
ing what was expressed and I was not going to be able 
to put it in writing. 

I never had luck anyway. 
To make matters worse, all of this coincided with the 

busy schedule of the Technical Training Manager,  
Bülent Topçu,

Güneş Batum Esen

Eğitimde Odak / Focus on Training
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Mütevazı kişiliği ile dikkat çeken 

Nusret Bülent Bey lisansını da yük-

sek lisansını da Amerika’da yapmış bir 

Elektrik Mühendisi. Farklı şirketlerde 

çalışmış birikimli bir uzman…

Çok fazla vakti olmadığından Nusret 

Bülent Bey’le uzunca sohbet edeme-

dik ama kısa sorulara verdiği yanıtlarla 

genel bir bakış edindik kendisinden. 

Öğrendik ki, sektörde yetişen bu ho-

calarımız dünyanın birçok ülkesine eği-

tim için davet ediliyordu. 

İşte yakalamıştım yazımın esas öz-

nesini. Röportajım bu şef hocalarla 

olacaktı ve tüm amaç onların uygun 

zamanlarını bulmaktı....

Yeri gelmişken bu büyük  yoğunluk  

ve gittikçe büyüyen Türk Hava Yolları 

için ne yapılıyordu, ne yapılmalıydı? 

Yeni teknisyenler olmalıydı derken öğreniyoruz ki; “Teknisyen Yetiştirme Programı” 

2009 yılında başlatılmış ve 6 ay sürelerle eğitimleri verilmişti. 

Mesela lise mezunu bir gençsiniz ve  teknisyen olmak istiyorsunuz, ne yapmalı-

sınız?

Eğer teknisyen yetiştiren bir Yüksekokuldan mezun değilseniz Sivil Havacılık Ge-

nel Müdürlüğü (SHGM)‘ne başvurup lisans sınavlarını geçmeniz ve 5 yıllık lisans hak 

etme iş tecrübesini tamamlamanız gerekiyor. Yüksekokul mezunu iseniz bu prose-

dür aynen devam ediyor ve lisans alma iş tecrübesi süreniz 3 yıla iniyor.

Peki tüm bunları da tamamladınız ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nde çalışmak isti-

yorsunuz neler yapmanız gerekli?.

Herşeyden önce Sivil Havacılık onaylı “Uçak Bakım Lisans” sahibi olmanız, tec-

rübe süresini tamamlamanız, İngilizce bilmeniz olmazsa olmaz şartlardan sadece 

bazıları.

EAS A (European Aviation Safety Agency - Avrupa Havacılık  Otoritesi )’nin onayla-

dığı 150 ‘ye yakın uçak tip eğitim programı var ve 25 hoca ile bu dersler yürütülüyor. 

Eğitim programı Lisans kategorileri  ise tip lisansi olan B1, B2 ve C. 

EAS dedim ama öğreniyoruz ki dünyada en standartlaşmış ve en güvenilir olan 

eğitimler Avrupa havacılık otoritelerince belirlenmiş ve bizim Teknik Müdürlüğümüz 

işte bu otoritelerden 2004-2005 yılından beridir onay almış durumda.

Gururlanıyor insan, yabancılara da bizler eğitim veriyoruz diye.

Nusret Bey’den bu kısa bilgileri aldıktan  sonra dünya teknisyen ağına  giren  Eğit-

men Şef’lerimiz ile röportaj yapma heyecanımız daha bir artıyor ve ilk durağımız 

Murat Köse’nin yanı oluyor. Sakin, dingin bir beyefendi. Bakışlarındaki analitik ya-

pıyı, saygısını ve karşısına verdiği değeri anlamanız zor değil. Rastgele soruyoruz 

karşımızda duran bu değerli teknik adama.

En basit sorumuzda bile gözlerindeki 

her bir nokta çakmak çakmak bakıyor 

ve her sorumuzu sanki dünyanın en 

önemli sorusunu sormuşuz gibi büyük 

bir ciddiyetle ve babacanlıkla yanıtlıyor. 

Öğrencilerinin neden onu çok sevdiği-

ni şimdi daha iyi anlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık 

Yüksek Okul mezunu. İngilizce biliyor 

ve 1997’de girmiş Türk Hava Yollarına. 

Çok önemli lisans kabul edilen B1 ve B2 

sahibi. Aslında Teknisyen olarak girmiş 

ama ihtiyaç duyulduğundan Teknik Eğit

Since he was short on time, we could not have an extended talk but we grasped a 
general idea from his responses to our short questions.

Known with his modesty, Mr. Topçu, is an electrical engineer who has received both 
his undergraduate and masters in the USA. He is an experienced expert who worked in 
di�erent companies.

What we learned was that our instructors who are experienced within the sector itself, 
were being invited to many countries of the world to provide trainings. 

I had a sudden insight. I had found the core solution: my interview had to be with these 
master in¬structors and now the purpose was to figure out when they had free time. 

While we have touched on the matter, what is being done for the flourishing Turkish 
Airlines in this busy working environment? What should be done? As we state that there 
should be new technicians, we find out that “The Technical Training Program” was initial-
ised in 2009 and ongoing trainings over a period of six-months had been given. 

OK, you are a teenage high school graduate and want to be a technician, what should 
you do? 

If you are not a graduate of a college that trains technicians; after applying for the Civil 
Aviation Department, you have to do well in the B.S. exams and then complete a five 
year work experience period that qualifies you as a B.S. If you are a college graduate, 
the same procedure applies however, the work experience period is only three years.  

When you have completed all of this, and you want to work for the Technical Training 
Department, what should you do? 

First of all, some of the musts are to obtain an “Airplane Maintenance License” ap-
proved by the Civil Aviation authority, to complete the trial period, and to have a good 
command of English. 

There are nearly 150 di�erent types of airplane training programs approved by the Eu-
ropean Aviation Safety Agency (EASA). These trainings are provided by 25 instructors. 
The undergraduate levels of the training program are B1, B2, and C. 

I have mentioned EASA but, need to include that the most standardized and trust-
worthy trainings in the world are designated by the European Aviation Authorities and 
our technical department have gained the approval from these authorities since 2004-
2005. 

It is an honour to provide trainings for foreigners. 
After obtaining this basic information from Mr. Topçu, our enthusiasm concerning the 

interview of our master instructors, who are the members of the global web of 
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menliğe alınmış. Uçuş kumandaları (Flighty Controls) on-

dan soruluyor.

Hani kanatlardaki, kuyruktaki hareketli yüzeyler var ya, 

işte bunlara uçuş kumandaları deniyor.

Anlıyorum ki bunların kusursuz çalışması adeta Murat 

Hoca’dan kaynaklanıyor. Duramıyorum  ve “bundan son-

raki uçuşlarımda kanatlara bakınca sizi göreceğim” diyo-

rum. 

Hemen düzeltiyor beni.

”Estağfurullah efendim, ben sadece öğrencilerime onla-

rın çalışma prensiplerini öğretiyorum”...

Abartısı yok, mütevazi ve bir o kadar sevecen. Her an 

herkese bir şeyleri öğretmeye hazır halde...

İnsan bilgeleştikçe, zor işleri kotardıkça mütevazı mı olu-

yor acaba?

Bir çok ülkede ders vermiş Murat Köse… İspanya, Por-

tekiz, Iran, Dubai, Irak, Tunus, Polonya, Kazakistan… Ama 

bunlardan en ilginci Amerika’ya ders vermek üzere gidişi.

Çünkü Amerika’ya gitmek üzere vize işlemlerine baş-

vuran Murat Köse, eğitim vermek amacıyla Amerika’ya 

gideceğine ikna etmekte zorlanmış, Konsolosluk görev-

lisi bir türlü ikna olmamış… Çünkü konsolosluk görevlisi 

yanlış yazdığını sanıp “eğitim vermeye gidiyorum” yeri-

ne “eğitime gidiyorum” yazmasında ısrarcı olmuş vize 

evraklarına…

Murat Bey’in ısrarla “ben sizin havayolu çalışanlarınıza  

eğitim vermeye gidiyorum” demesi ile  şaşkınlığını gizle-

yemen konsolosluk görevlisi dosyayı içeriye götürüp şe-

fine onaylatmış.

Murat Hoca vakur bir tebessümle anlatıyor bu anısını.

Boş vakitlerinde ne yaptığını soruyoruz Murat Hoca’ya. 

Meğer karatede siyah kuşağı varmış. Yüzmeyi de sevi-

yor… Kısacası sporla dinleniyor. Ama ona sorarsanız, O 

işinde hiç yorulmayan bir işkolik.

Murat Bey’le sohbete doyamazken diğer şef hocamız 

Süleyman Balaban  dahil oluyor sohbetimize. “Biz Türk 

hocalar yurtdışında rağbet görüyoruz çünkü hem samimi-

yiz hem de dersimizi anlatıp çıkmıyoruz dersten. Öğren-

cilerin anlattıklarımızı öğrenip öğrenmediklerinden  ken-

dimizi sorumlu tutuyoruz, oysa Batılı hocalar sadece ders 

anlatmakla mükelleftir…“diyerek Türk eğitmenlerin farkını 

ortaya koyuyor.

Süleyman Hoca da  Eskişehir Sivil Havacılık Meslek Yük-

sek Okulu mezunlarından.

Uçakların seslerinden tiplerini anlıyor hocalarımız.

Süleyman Hoca’dan 11 Eylül 2001’de bir Afrika uçuşun-

daki eski 310 tip uçaktaki bir teknik sorunu İngiliz teknis-

yenlerin şaşkın bakışları altında nasıl çözdüğünü ve sonra 

kendisini nasıl tebrik ettiklerinin hikayesini dinliyoruz göğ-

sümüz kabararak.

Murat Bey nasıl ki kanatların üzerindeki hareketlerden 

sorumlu ise, Süleyman Bey de uçaktaki oksijenden so-

rumlu.

Onun ders verdiği onlarca teknisyen, uçuş boyunca so-

luduğumuz havayı sağlayan sistemden sorumlu oluyorlar.

Hani adeta “hava üstadı” diyebiliriz Süleyman Hoca’ya. 

Bu tanımlamamız onu biraz mahcup etse de, bir neyzen 

duyarlılığı ile kontrol ediyor uçaktaki havayı…

Öyle güzel anlatıyorlar ki insan dinlerken her bir bilgiye 

hayran kalıyor. Boş vakitlerinden satranç oynayan Süley-

man Bey’e soruyorum şimdiye kadar kaç öğrenciniz ol-

muştur diye.

“Ülkemizde emeklisi dahil lisanslı yaklaşık beşbinin üze-

rinde teknisyen var ve her birimizin 7-8 yılda ders verdiği 

ikibini geçmiştir “diye yanıtlıyor beni.

Murat Bey ekliyor ; “Bir öğrencim 67 yaşında ve halen 

öğrenmeye devam ediyor. Teknik böyle bir sorumluluktur; 

öğrenmeniz, öğrenmemiz hiç  bitmez, bu eğitimler sürek-

lidir...” 

Nasıl olmalıydı iyi bir eğitmen derken, sözü alıyorlar ben-

den: “Sadece eğitim yetmez başka refleksleri de olmalı 

bir eğitmenin. Mesela hayal gücü olmalı ki size örnekle-

meler yapabilsin, çok kitap okumalı ki konsantrasyonu 

kuvvetli ve çözüm odaklı olsun, kısacası çok karmaşık bir 

şeyi iyi ve basit anlatmak iyi eğitmen olmak demek…”

Bu güzel sohbeti hiç bölmek istemiyor insan ama ye-

rimiz dar, sınırlı sayfalarımız var ve daha diğer hocaları-

mızla da görüşeceğiz. Bu yüzden Üçüncü durağımızda 

Recep Konuksever’i buluyoruz.

Recep Hoca babasının telkini  ile Eskişehir Sivil Havacı-

lık lisesini bitiriyor. 1998 yılında Teknisyen olarak lisansını 

technicians, has risen and our first interviewee is Mu-
rat Köse. 

It is not di�cult to see the analytic structure in his 
gaze, his courtesy, and his respect for others, as he has 
a calm and cool nature.

We randomly ask questions to this wise looking man. 
Even our basic questions make his eyes sparkle and 

he answers with deep seriousness and with a fatherly 
man¬ner as though we have asked the most crucial 
question in the world. 

Now we can understand why his trainees like him so 
much. 

He is a graduate of the Civil Aviation Vocational School 
at Anadolu University.  He speaks English and was re-
cruited by Turk¬ish Airlines in 1997. He has B1 and B2 
licenses that are considered to be very important. He 
was recruited as a technician but due to the demand, 
was transferred to the Technical Training Department. 
He is responsible for the Flight Controls. 

Tthe moving parts of the wings and the tail are called 
flight controls. 

I see that, the reason they work like clockwork is, 
in a way, because of instructor Murat. I can’t help but 
say “From now on, when I look at the wings during my 
flights, I will see you.” 

He promptly corrects me. ”Please don’t mention it, I 
simply teach my trainees the operation principles.” 

With no exageration whatsoever, he is modest, as well 
as compassionate. He is always ready to teach eve-
ryone something. Is it that as a person gets wiser and 
overcomes di�culties they end being modest?

Murat Köse has instructed in numerous countries: 
Spain, Portugal, Iran, Dubai, Iraq, Tunisia, Poland, Ka-
zakhstan...

The most interesting time was when he went to the 
USA to instruct. 

During his application process to go to the USA, Mu-
rat Köse had a hard time convincing theo�cer at the 
consulate that his purpose of going to the USA was to 
instruct, rather than to be instructed, the o�cer was just 
not convinced. The consular o�cer, assuming that Mr. 

Köse mistakenly wrote “going to instruct” on the visa 
form, insisted on him writing “going to be instructed.” 

The consular o�cer, could not hide his astonishment 
when Mr. Köse said “I am going in order to train your 
airline employees”, he took the file to his supervisor in 
the back and had it approved. Instructor Köse explains 
this memory of his with a dignified smile. 

Eğitimde Odak / Focus on Training
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tamamlıyor ve 2001 yılında THY Eğitim Başkanlığı kadro-

suna giriyor...

O da Süleyman Bey gibi havadan sorumlu. Hava deyip 

geçmemek gerek. Uçak için elektrik ve hava üreten kuy-

ruktaki motorların çalışma prensiplerini anlatıyor öğrenci-

lerine.

Yurtdışında aldığı tip kursu eğitimlerinin her biri 2.5 ay 

sürmüş bilgili bir eğitmen.

“Ülkemiz gelişti artık sümülatörlerle eğitim veriliyor, bu 

halen başka ülkelerde yok” diyor ve devam ediyor ”iyi bir 

eğitmen ders vermekten haz almalı…”

Ders vermeyi seviyor ama o apronda uçak üzerinde ol-

mayı da  özlüyor. Alanın tozuna,  kerosen gazına alışın-

ca gözünüz başka yeri görmüyor diye iç geçiriyor Recep 

Hoca.

O da farklı milletlerden öğrenci deneyimlerine sahip. 

Ona göre öğrenmeye en meraklı olanlar Ürdünlüler.

Havacılık sektöründe çalışmasının sayesinde dünyada 

bir çok yeri gördüğünü ve zaten gezmeyi çok sevdiğini 

söylüyor Recep Hoca...

Bir gönül işi olduğunu anlıyoruz eğitmenliğin. 

Ve bu röportajımız için elimizdeki isimlerden, hocaların 

hocası diye tüm tekniğin sevgi ile bahsettiği Selçuk Gün-

can Hoca’yla sohbet heyecanı sarıyor bizleri.

Bu genç yaşta havacılık sektöründe isim yapmak kolay 

olmasa gerek.

Tüm kıtaların eğitmenleri deniyor ona. Evet yanlış oku-

We ask Instructor Murat Köse what he does in his free 
time. 

Apparently, he has a black belt in karate. He also enjoys 
swim¬ming. In short, he relaxes by doing sports. But, if you 
ask him, he is a workaholic who never gets tired of work. 

As we were having an enjoyable conversation with Mr. 
Köse, another experienced instructor Süleyman Balaban 
joins in. He says, “There is a demand for us, Turkish in-
structors abroad because we are sincere and we do not 
immediately leave the classroom after our lecture. We per-
sonally feel re¬sponsible for whether or not the trainees 
have learned what we have lectured, whereas western 
instructors are only responsible for delivering the lecture,” 
by stating this, he puts forth the di�er¬ence of Turkish in-
structors. 

Mr. Balaban is also a graduate of the Civil Aviation Voca-
tional School in Eskişehir.  

Our instructors can identify the type of a plane by the 
sound it makes. 

We listen proudly as Mr. Balaban tells us how he solved 
a technical problem as the British technicians watched 
in bewilderment, and how they congratulated him after-
wards, on September 11, 2001, during an African flight, on 
an old type of air¬plane  (310 model)

As Mr. Köse is responsible for the movements on the 
wings, Mr. Balaban is responsible for the oxygen within the 
plane. 

Many of the technicians whom he instructed are 
respon¬sible for the systems that provide the air that we 
breathe during the flights. 

In fact, we can call Mr. Köse “an air ex¬pert.”  Even though 
this depiction blushed him a little, he always checks the air 
quality in a plane with the sensitiv¬ity of a ney player. 

  Their stories are so wonderful that, as you listen, you 

are amazed by each and every piece of information. I 
ask Mr. Köse, who plays chess in his free time, the total 
number of trainees that he has had so far. 

“In our country there are over five thousand technicians, 
including the retirees, and for each one of us instructors, 
covering the period of the last 7-8 years, the number of 
trainees per se is over two thousand.” he replies. 

Mr. Köse adds, “One of my previous trainees is 67 years 
old now, and he is still learning. Technics is such a re-
sponsibility; the trainees learning and trainers learning is 
never ending. 

Just as I was asking what the qualities of a competent 
instructor were, I was interrupted as they said “Only the 
instructing is not enough, a competent instructor should 
have di�erent re¬flexes. For example, s/he should be 
imaginative so that s/he can give examples to you, and 
should read a lot so that her/his concentration could be 
intense and solution-focused. In brief, being a competent 
instructor means ex¬plaining something highly intricate 
in a clear and plain manner. 

We did not want to end this conversation, but we have 
our limitations; limited pages, and we are also going to 
interview our other instructors. Therefore, we now move 
on to our third baseman, Recep Konuksever. 

Mr. Konuksever graduated from the Civil Aviation Voca-
tional School that his father had recommended. He re-
ceived his license as a technician in 1998 and joined the 
sta� of the TA Training Department in 2001. 

Just like Mr. Köse, he is also responsible for the systems 
that provide the air. We should not underestimate the air 
at all. He lectures his trainees on the working principles 
of the motors, located in the tail, which generate electric-
ity and air for the air¬plane. 

He is a competent instructor whose trainings abroad 

lasted 2.5 months each. 
“Our country has developed, now the training is done 

via simulation, and this still does not happen in other 
coun¬tries,” he says and adds, “a competent instructor 
should get satisfaction from lecturing.” 

He likes lecturing but he also misses to be on an airplane 
parked on the tarmac. “When you get used to the dust of 
the airfield and the kerosene gas, you are spellbound,” Mr. 
Konuksever sighs. 

He too, has experience in instructing international train-
ees. He thinks that the Jordanians are the most inquisitive 
trainees.

Mr. Köse says that, he has seen many places in the world 
thanks to working in the avi¬ation sector, , and adds that he 
loves to travel. 

We discover that being an instructor has to come from the 
heart. 

The excitement of the interview with Selçuk Güncan, 
known as the instructor of instructors, whom the technics 
talk highly of and have great respect for starts to kick in.

It ought not to be easy to establish a good reputation for 
oneself at such a young age.

He is called the instructor of all the continents. You heard it 
right, Mr. Güncan is the instructor of all con¬tinents. 

He graduated from Anadolu University, Civil Aviation Vo-
cational School with high honours. He has been working for 
Turk¬ish Airlines for 10 years. 

He is highly proficient in English and has been the chief 
instructor for a year. 

We can say that he is responsible for almost everything on 
the plane. We wouldn’t have exaggerated if we say he is the 
man responsible for having the plane in the air. 

Holder of all the advanced level licenses for airplanes, Mr. 
Güncan explains every detail by clarifying it, with the help of
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madınız tüm kıtaların eğitmeni Selçuk Güncan Hoca. 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’ndan 

başarıyla mezun olmuş.  10 yıldır Türk Hava Yolları’nda 

çalışıyor.

İleri düzeyde ingilizcesi olan Selçuk hoca 1 yıldır şef 

eğitmen.

Uçağın adeta her şeyinden sorumlu diyebiliriz. Hat-

ta uçağın havada kalmasından sorumlu adam desek 

abartmış olmayız. 

Uçakla ilgili tüm üst lisanslara sahip Selçuk Hoca her 

detayı sadeleştirerek etrafında bulduğu kâğıt vb. ma-

teryalle öyle güzel anlatıyor ki, çok basit bir düzeneği 

siz kurdunuz ve hatta gidip uçakları gözden geçirebilir-

siniz diye düşünüyorsunuz.

Sahi ne demişti hocalarımız.

“ İyi eğitmen en karmaşık olanı dahi basit bir dille ör-

neklendirebilendir. ”

Başarılı hoca olmak bu olsa gerek. İşte Selçuk Hoca 

ile beraberiz. Size anlattığı, tarif ettiği her bilgiyi gözü-

nüzün önünde hayal kurmanızı sağlayacak basit örnek-

lerle anlatıyor.

Anlatırken de sizi izliyor gerçekten anladınız mı diye. 

Bu nasıl bir sorumluluk duygusudur diye hayran kalma-

mak mümkün değil...

Ders vermediği dünya ülkesi kalmadığı gibi, Ruslara 

Rus uçak motorlarını anlatmış, Amerika’da Swissport 

personeline Amerikan uçaklarını...

Kerosen gazına alışkın bir idealist olduğundan olsa 

gerek bundan 4 yıl önce kırık bacağı ile Yunanistan’a 

ders vermeye gitmiş, ailesinin tüm endişe ve çekince-

lerine aldırmayarak. Çünkü o,  her sorunu, her  detayı 

en iyi şekilde aktarmayı amaçlayan kendisi ile yarışan 

bir hoca.

Aslında ilk havacılık deneyimine başka bir havayolun-

da başlıyor ama kendisinden çok memnun olan amirleri 

millî havayolumuz olan Türk Hava Yolları varken bizim 

seni kendimizde tutmamız ülkeye haksızlık diyorlar ve 

THY yetkililerine Selçuk Güncan’ı öneriyorlar.

THY yetkilileri kendisini araştırınca hiç durmadan tek-

lif götürüyorlar. Hem de direkt arayarak. Onlarca insa-

nın girmek için kapıları zorladığı Türk Hava Yolları’ndan 

aranınca çok doğaldır ki bir yakınının şakası sanıyor 

inanmıyor. İşte böyle başlıyor millî hava yolumuz ile bu-

luşması.

Türk Hava Yolları denince akan sular duruyor ve Ege 

Üniversitesi’ndeki  Yönetim Organizasyon İşletme yük-

sek lisansını yarım bırakmayı göze alıyor. Kısa sürede 

ünü dünya havacılık ağında yer alınca çok daha büyük 

ücretlerle kendisine yabancı havayollarından gelen 

teklifleri hiç düşünmeksizin reddedebiliyor...

Çünkü o dediğimiz gibi gerçek bir idealist.

Havadaki uçaklara bakınca onları “havada yüzen ge-

milere” benzetiyor. Havacılığın en ağır kurallarının ge-

micilikten geldiğini de not düşüyor...

Gemi denizde kalır, ama uçak uzun süreli kalamaz işte 

bu nedenle motorlara hava veririz diye devam ediyor 

bu basit karşılaştırmasına… 

Biz de kendisine motorları döndüren adam diyoruz, o 

bize bunu evdeki vantilatör misali kolay bir benzetme 

ile anlatırken.

Hobi olarak havacılık dergilerine teknik makaleler ya-

zan Selçuk Hoca dünyada meydana gelen uçak kazala-

rı için aranan uzman isimlerden...Uçuş fobisi derslerin-

de de uçakları anlatan bir teknisyen...

Çocukluğunda gökyüzünde gördüğü bir uçak ile 

uçaklara hükmetmeye karar veren ve bunu idealize 

eden bu genç adam boş vakitlerinde masa tenisi oynu-

yor, müzik dinliyor ve zaten de eğitim dışında apronda 

eli cebinde uçak etrafında dolanırken kulağına güzel 

bir müzik sesi geldiğini paylaşıyor bizimle.

Bu keyifli röportajımızı bitirirken hatta bitirmeye doy-

mazken, Selçuk Hoca bir müjde veriyor bize…

Yakın bir zamanda evlenmeyi düşünüyorum ve düğü-

nüme beklerim diye.

Şimdiden mutluluklar diliyoruz Selçuk Hoca’nın uçak-

lar dışındaki aşkına ve müstakbel gelin adayına göz kır-

pıyoruz uçaklarla rekabeti için...

Röportajın sonunda bu satırları noktalarken bir his do-

luyor içime...Tarifi zor.... Ama adı belli: Güven... Çünkü 

biliyorum ki, kanatlarda Murat Hoca’nın yetiştirdiği tek-

nisyenler, Motorlarda üstün çocuk kabul edilen Selçuk 

Hoca’dan el almış teknisyenler var.

İşte ben bu yüzden çok daha keyifle yol alacağım 

gökyüzündeki her uçuşumda..

whatever is present, like paper, etc., and you assume 
that you yourself have installed that simple mecha¬nism 
or you can even go and examine the planes. 

In actual fact, just as our instructors have said, a compe-
tent instructor can exemplify something highly complex in 
simple context. 

I guess this is what being a successful instructor is 
about. Now we are together with instructor Güncan who 
explains, each piece information with such basic exam-
ples that you could actually visualize it. 

He observes you as he makes his explanations in order 
to check whether you have really grasped it or not. It is im-
possible not to admire his sense of responsibility. 

There is no country in which he has not lectured. He 
lec¬tured the Russians on their airplane engines, the Swis-
sport personnel about American aircraft. 

Maybe because he is an idealist who is used to the 
ker¬osene gas that four years ago, he went to Greece to 
lecture with a broken leg, disregarding his family’s worries 
and doubts. This is because he is an instructor, in a race 
with himself to explain each problem and detail at his best 
ability. 

Actually, he started his aviation career at a di�erent 
air¬liner. His supervisors there, being very pleased of 
him, said that it was not fair to keep him to themselves 
as there was Turkish Airlines, the national airliner, and 
rec¬ommended Selçuk Güncan to the TA authorities. 

After doing some research on him, TA authorities kept of-
fering him a job. And they did this by calling him directly, 
too. At first he took it as a joke of a friend of his and did not 
take it seriously when he was called by the Turkish Air¬lines 
itself in which a lof of people would love to be employed by. 
This is how he got together with our national airliner. 

He could not resist Turkish Airlines and he dared to 
quit his ongoing masters program on Management and 
Organization at Ege University. After his reputation was 
es¬tablished in a short period of time on the web of globalf 
aviation, he rejected, all the job o�ers from foreign airliners 
with a higher icome, without hesitation. 

Because, as we have mentioned, he is a genuine idealist. 
When he looks at the airplanes in the sky, he assimilates 
them to “ships floating in the air.” He notes that the strictest 
rules of aviation has navy lineage. 

He continues his basic comparison by saying that a 
ship stays on the water for a long time but an airplane 
can not so this is why we put air in the engines. 

And we call him the man who makes the engines 
run, as he continues to explain to us with a simple 
compari¬son by exemplifying it with the fan at home. 

Instructor Selçuk, who writes technical articles for 
avia¬tion journals as a hobby, is one of the most sought 
af¬ter instructors in the world when in comes to air-
plane crashes. He is a technician who talks about air-
planes at the courses for flying phobia.

Mr. Güncan decided he wanted to be in charge of the 
airplanes after seeing an airplane in the sky when he 
was a child. Making this happen, the young man also 
plays table tennis, listens to music, and he shares with 
us that when he is strolling around an airplane on the 
tarmac, with his hands in his pockets, o� train¬ing 
times, he eventually hears a nice tune of music in his 
ears. 

As we were wrapping up this pleasurable interview, 
but didn’t really want to end it at all, instructor Selçuk 
breaks the good news to us.

“I am planning on getting married soon and I wish to 
see you at my wedding” he says. 

We wish happiness to Mr. Güncam’s other love, and 
wish the bride-to-be luck in her competition with the 
airplanes. 

At the end of the interview I had a feeling inside me 
that is hard to put it in words. But the name can not 
be mistaken: trust because now I know that the tech-
nicians trained by in¬structor Murat are on the wings, 
and at the engines are the technicians who have been 
enlightened by instructor Selçuk, the acknowledged.
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Tebeşirli kara tahtalı sınıflardan, ka-
lem kullanılan beyaz tahtalara ge-
çişin üzerinden çok zaman geç-
meden şimdi direkt tahta olarak 
kullanılabilen çoklu dokunmatik 
ekranlı TV’ler sınıflarda yeralmaya 
başladı.

In the classrooms today, the short  
transition period from the black-
board to the whiteboard has been 
improved by  the multifunctional 
touch screen monitor. 

Yeni eğitim teknolojileri
Advanced educational technologies

Dr. Hakan Erdun

Teknoloji ve İnovasyon /  Techonology and Innovation
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Katlanabilir iPhone (PaperPhone) 
Kanada’nın Ontario kentindeki Queen’s Üniversitesi ve ABD’deki Arizona Eyalet 

Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla kâğıt inceliğinde PaperPhone olarak adlandırılan katlana-
bilir akıllı mobil telefon geliştirildi.  PaperPhone telefonunun prototipi, Vancouver’da yapılan 
“Computer Human Interaction 2011” konferansında (www.chi2011.org/) gösterildi.

‘Katlanabilir iPhone’ lakabı takılan PaperPhone, 9.5cm uzunluğunda esnek, kıvrılabilir bir 
E-Ink ekranından oluşmakta. Elektrik alanla pozisyonunu değiştiren ve ışığı yansıtan yüklü 
parçacıkların kullanıldığı E-Ink, arka plan ışığına ihtiyaç duymayan ve kâğıt baskı kalitesine ya-
kın görüntü veren panel teknolojisi olarak açıklanıyor. Her şartta kullanılabilecek olan bu akıllı 
telefon, cebe de rahatça sığabilmekte.

PaperPhone, bir akıllı telefonun yaptığı her şeyi yapabilmekte, örneğin telefon parmaklar 
arasında sıkılarak çağrı yapılabilmekte, muzik dinlenebilmekte, video oynatılabilmekte, kitap 
okunabilmekte, telefonun köşesi bükülerek sayfa çevrilebilmekte ve hatta kalem ile üzerine 
yazılabilmektedir. PaperPhone çalışabilmesi için harici bir güçkaynağına ihtiyaç duymaktadır.

Devrim niteliğindeki bu gelişme, akıllı telefonların, tablet bilgisayarların, TV lerin, gazetelerin 
ve kitapların gelecekte nasıl olabileceklerini de haber veriyor.  

Katlanabilir Renkli Ekran
En son ekran teknolojilerinin tanıtıldığı SID 2011 (www.sid.org/conf/conf.html) konferan-

sında Sony, en yeni katlanabilir renkli ekranın sunumunu yaptı. Los Angeles’ta düzenlenen 
konferansta tanıtılan LCD renkli ekran neredeyse tamamen katlanabilmekte. Bu, sadece 
rulo yapılabilen diğer esnek ekranlardan  kolaylıkla ayırt edici bir özellik olarak karşımıza 
çıkmakta. Tanıtımda kullanılan 34 cm’lik ekran 1600x1200 çözünürlüğü ile yüksek kalitede 
görüntü verebiliyor. Sony yetkilileri bu cihazı bir ekrandan çok elektronik kağıt olarak gör-
mekte. Bu da Sony’nin e-kitap ve e-gazete stratejisini  açıkça göstermekte. Yakın gelecekte 
artık kağıt gazete yerine, WiFi veya 3G bağlantılı (gazete gibi katlanabilen) elektronik gaze-
te  ve kitapları görmek süpriz olmayacak. 

Pliable IPhone (PaperPhone) 
Queen’s University in Ontario, Canada and Arizona State University in America worked in 

collaboration to create a pliable smart cell phone as thin as paper, named “Paper Phone”.
 A prototype of the product (Paper Phone) was displayed at the Computer Human Interac-

tion 2011 conference held in Vancouver. 
The Paper Phone, also given  the title of “foldable iPhone” has a 9.5 cm long, flexible and 

twistable
E-ink screen. E-ink can be defined as panel technology which does not require a back-

ground light, has the ability to modify its position in an electrical field, has rich particles 
which reflect light and looks very similar to paper print qual¬ity. This smart phone designed 
for usability under all circumstances, fits comfortably into ones pocket. 

The PaperPhone is capable of doing everything that a smart phone can do. For instance, 
by squeezing the phone between your fingers you can call, listen to music, play a video, 
and read books. You can turn over pages by bending the corner of the phone or you can 
even write on it using a pen. An external power source is required in order for the Paper-
Phone to work.

This revolutionary advancement also gives an insight as to how future smart phones, tab-
let computers, TVs, newspapers, and books will look like. 

Pliable Colored Screen  
Sony Corporation presented its most modern pliable colored screen in SID 2011 
( www.sic.org/conf/conf.html) where the latest screen technologies were introduced. 

The LCD colored screen introduced in the conference held in Los Angeles was almost 
thor¬oughly pliable. This property is easily di�erentiated when compared to other flexible 
screens that are merely capable of rolling. The 34 cm screen introduced with1600x1200 
pixels consisted of high image quality. Sony o�cials see this device more as an electronic 
paper than a screen. And this clearly explains Sony’s e-book and e-newspaper strategies.
It won’t be surprising to see electronic newspapers and books with Wi-Fi or 3G connection 
(foldable like a newspaper) instead of paper newspapers and books, in the near future.
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Sony, ekranın üretiminde PXX (Peri-Xanthenoxanthene) 
adlı özel bir madde kullanmış. Bu madde sayesinde ek-
ran 5 mm çapındaki cisimlerin üzerine dahi kaplanabil-
mekte. Böylece çok küçük ebattan büyük ebatlara ka-
dar bu teknoloji bir çok  uygulamalarda yerini alacağı 
açıktır.

İlgili URL: http://pinoytutorial.com/techtorial/sid-2011-
sony-flexible-colored-e-paper-display-and-new-3d-lcd-
release/

Sınıf İçinde Görüntüleri 360 Derece Kaydedip Paylaşın
Aynı okulda ve farklı okullarda olsun öğretmen arkadaşla-

rınızla veya derse dışardan katılmak isteyenlerle sınıf içi uy-
gulamalarınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Yaptıklarınızı sözle 
anlatmak veya normal birden fazla  kamera ile çekmek yeri-
ne sadece Teachscape Reflect ürününü kullanabilirsiniz. Bu 
cihazla, 360 derece video kaydı ve panoramik fotoğraf çe-
kim yeteneğiyle, yüksek ses kalitesi olan kamera kayıtları 
yapıp online olarak hemen paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. 
Bu sayede hem uygulamaları gönderebilir hem de uygula-
malar hakkında geri bildirimler alabilirsiniz. 

Beyaz Tahtaya Yazdığınızı Kaydetmek İster Misiniz ? 
Sınıfta öğrencileriniz tahtaya yazdığınız bilgileri defterleri-

ne not almaya odaklanmaları yerine, derse katılma özgür-
lüğüne sahip olduğu için dersi daha dikkatli dinleseler na-
sıl olurdu?  Mimio firması  MimioCapture™ olarak adlandırı-
lan ürünü ile ders vermeyi kolaylaştırmakta ve aktif öğren-
meyi teşvik etmektedir.

Bu ürünle beyaz tahtaya yazdığınız herşeyi otomatik ola-

rak kolaylıkla kaydedebilir ve bunları paylaşabilirsiniz.  Be-
yaz tahta notlarını kaydederken ayrıca öğrencilerin katkıla-
rını da kayıt altında tutabilirsiniz. Böylece öğrenciler öğren-
dikleri hakkında birbirleriyle tartışabilir ve derse daha çok 
katılabilir. Ayrıca derse gelemeyen öğrenci de kaçırdığı der-
se kolayca ulaşabilir.

Bu ürünle ayrıca, 
• İstediğiniz zaman tahta kaleminden MimioTeach interak-

tif kalemine geçebilirsiniz; sistem hangi aracı kullandığınızı 
otomatik olarak algılar. 

• Beyaz tahta üzerine yazdığınız notları öğrencilerinizin is-
tediği zaman kullanabilmesi için PDF, JPEG ve HTML for-
matlarında saklayabilir, düzenleyebilir ve yazıcıdan çıkış ala-
bilirsiniz. 

• Yazdıklarınızı yazı tanıma programı sayesinde metne çe-
virebilirsiniz. 

Sınıflar İçin Tahta Yerine Dokunmatik TV’ler
Tebeşirli kara tahtalı sınıflardan, kalem kullanılan beyaz 

tahtalara geçişin üzerinden çok zaman geçmeden şimdi 
direkt tahta olarak kullanılabilen çoklu dokunmatik ekranlı 
TV’ler sınıflarda yer almaya başladı. LG’nin CES 2011 fua-
rında (www.cesweb.org/)  tanıttığı son innovatif televizyonu 
olan “LG Touch TV”, kalem ve el ile kontrol edilebilen ve 
aynı zamanda yazılabilen 60 inçlik ekranı ile oldukça ilgi 
uyandırdı. LG Touch TV, bir bilgisayar monitörü, bir TV, bir 
akıllı tahta ve bir projeksiyonun bir araya toplantığı hepsi bir 
arada olan ve bizi geleceğe götüren güzel bir ürün. Bu ürün, 
mart ayında Kore’de satışa sunuldu, dünyada ise Ağustos 
gibi satışa çıkması beklenmektedir.

Sony has used a special substancel called PXX (peri-xanthenoxanthene) in the 
pro¬duction of its screens. This screen can even be applied on objects as thin as 5 
mm due to the substance used. Thus, it is quite obvious that this technology will be 
used in di�erent applications varying from small to large. 

Record and share the class images at a 360 degree angle  
Whether it is from the same school or not, you might want to share your in class 
applications with your colleagues or other people who want to take part in your 
lesson Instead of explaining what you do in the classroom verbally or recording it 
with more than one video camera, you can use the “Teachscape Reflect” prod-
uct. Us¬ing this product enables you to record videos at 360 degree angles and 
capture panaromic photographs, record videos with high quality sound and share 
online immediately. Thus, it will be possible to send as well as  get feedback about 
the applications. 

Whether it is from the same school or not, you might want to share your in class 
Would you like to record your writings on the whiteboard?  
How would you feel if your students were able to be more active and 
concentrate more in the lesson instead of focusing on taking notes? 
‘MimioCapture’ designed by Mimio has made teaching easier and 
encouraged active learning. 
Whatever you have put on the board using this product can easily 
and automatically be recorded and shared. While you are record-
ing the notes on the board, you can also record your students’ 
participa¬tion and contribution. Thus the students will be able to 
discuss with each other what they have learned of the lesson and 
can participate in the lesson better. Moreover, the students who have 
missed the class can easily access it. 

By using this product you also,  
switch from the board pen to the inter-active Mimio Teach pen; the 
system will automatically detect the tool you are using.

-You can save, organize, and print the class notes you have written on the board in 
di�erent formats such as PDF, JPEG, and HTML in order for your students to use.

You can convert class notes into texts by using the writing recognition program. 

Touch screen monitors instead of boards in the classrooms 
In classrooms today, the short transtition period from the blackboard to the whiteboard 
has been improved by the multifunctional touch screen monitor. LG’s most recent inno-
vation, “LG Touch Screen”, has a 60 inch writeable screen with  the option of contoling 
both by hand and pen. The Screen aroused a lot of attention at the CES 2011 fair (www.
cesweb.org). LG’s Touch TV is the combination of a com¬puter screen, a TV, a smart 
board, and  a projector. This all in one product is a great 

online immediately. Thus, it will be possible to send as well as  get feedback about 

Whether it is from the same school or not, you might want to share your in class 
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Avucunuzun  içindeki  
“Kontrol Kulesi”

The Control Tower in          
the palm of your hand      

Teknolojideki  ve özellikle de internet uygulamalarındaki 
gelişmeler her geçen gün hem bizleri şaşırtmaya hem de 
hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya devam ediyor. 
Evinizin üstünden geçen uçağın hangi tip bir uçak oldu-
ğunu mu merak ettiniz? Ya da yolunu gözlediğiniz bir ya-
kınınızın bindiği uçağın o an hangi semalarda  seyrettiği-
ni  mi  bilmek istiyorsunuz? Artık tüm bilgiler size sadece 
bir “tık” uzaklıkta.

Changes in technology, especially developments in inter-
net applications, continue to not only surprise us, but also 
to help make our lives a little easier. Are you curious as to 
what type of plane just flew over your roof? Or wonder-
ing in which part of the sky your much-awaited loved one 
is in? Now the answers to all these questions are only a 
‘click’ away. 

Bu sayımızda size tanıtmak istediğimiz internet sitesi 
www.flightradar24.com
Flightradar24.com sitesi  sayesinde  dünyanın herhangi bir  bölgesindeki   

hava  sahasını canlı olarak takip etmeniz mümkün.
Sitenin giriş sayfasında  sizi internete bağlanmış olduğunuz ülkenin harita-

sı karşılıyor. Dilerseniz yön tuşlarını kullanarak harita üzerinde başka bir bölge-
yi de seçebilirsiniz.   

Bu harita üzerinde o an havasahasında bulunan tüm uçakları hareketli küçük 

The internet site that we wish to introduce in this edition is www.flightradar24.
com. Flightradar24.com makes it possible for you to follow any air space in any 
part of the world, live. 

A map of the country from which you are connecting to the internet will ap-
pear on the site’s home page. If you wish, you can choose another place on 
the map by using the directional arrows. 

On this map, you can see all the aircrafts that are currently in the airspace 
as small symbols. When you click on one of the symbols, the flight plan of the 

Tolga Al
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semboller olarak görebiliyorsunuz. Sembol-
lerden birinin üstüne tıkladığınızda ise aynı 
harita üzerinde seçmiş olduğunuz  uçağın  
uçuş rotası beliriyor.

Ekranın sol üst köşesindeki mönüde ise  
seçtiğiniz uçağın tipi, sefer numarası, yük-
sekliği, hızı gibi bir çok bilgiyi görebiliyorsu-
nuz.

Flightradar24 bu bilgileri hemen hemen 
tüm sivil havacılık uçaklarında bulunan 
“ADS-B” isimli sinyal vericilerin canlı olarak 
gönderdiği sinyaller sayesinde topluyor  ve  
canlı olarak harita üzerinde yayınlıyor. Ek-
randaki bilgiler yaklaşık 5 saniyede bir gün-
celleniyor. Bu sayede gerçek zamanlı bilgi-
lere ulaşmak mümkün olabiliyor.

Çok detaylı bir şekilde sunulan uçuş bil-
gi-lerini filtreleyerek, dilerseniz sadece 
belli bir havayolu şirketine ait uçakları ya 
da sadece belli bir tipteki uçakları takip et-
meniz de mümkün.

www.flightradar24.com internet sitesinin IOS 
ve Android tabanlı akıllı cep telefonları için 
hazırlanmış mobil uygulamaları da mevcut.

Normal internet sitesinden ulaşılabilecek 
bilgiler dışında, akıllı telefonlar için geliştiri-
len uygulamaların sunduğu çok hoş bir de 
özellik mevcut. Yeni nesil cep telefonlarının 
küresel konumlandırma ve ciroskop özellik-
leri sayesinde, elinizde tuttuğunuz telefonu 
sadece o an üzerinizden geçmekte olan bir 
uçağa doğrultmak suretiyle de aynı bilgilere 
ulaşmanız mümkün olabiliyor. 

Dergimizin her sayısında, hem hayatınızı 
kolaylaştıracağına hem de sizi şaşırtacağına 
inandığımız, özellikle havacılıkla ilgili tekno-
lojik yenilikleri ve bazı ilginç internet sitelerini 
sizlere tanıtmaya çalışacağız. 

Bir dahaki sayımıza kadar size esenlikler 
dilerken, yazımızı her zamanki sloganımız-
la noktalıyoruz . Teknolojiden uzak kalmayın, 
teknolojinin esiri de olmayın...

selected aircraft appears. 
The menu in the upper left-hand corner of 

the screen displays all the information for the 
selected aircraft, such as aircraft type, flight 
number, altitude and speed. 

Flightradar24 collects all this information 
using the ‘ADS-B’ signals that are found in 
all civil aviation aircrafts and transmitted live, 
and then publishes them live on the map. The 
information on the screen is updated nearly 
every 5 seconds, which makes it possible to 
access aircraft information in real time. 

It is also possible to follow the fleet of a par-
ticular airline, or only certain types of aircraft, 
by sifting through the detailed flight plans 
given. 

www.flightradar24.com also has mobile 
applications designed for IOS and Android-
based smart phones. 

In addition to information that you can 
access on a normal internet site, there is 
also a unique feature developed for the 
smart phone. With the global positioning 
and gyro specifications of the new age 
mobile phones, it is possible for you to 
access the same information by simply 
pointing the phone towards the aircraft 
as it passes by. 

In each issue of our magazine, we will 
endeavour to introduce interesting inter-
net sites , especially technological inno-
vations in the field of aviation, which we 
believe will not only make your life easier, 
but also surprise you. 

Until our next issue, wishing you the 
best and finishing with our slogan: 

Do not be distant to technology, do not 
be the slave of technology.
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Güney Etiyopya: Omo Vadisi Yerlileri
South Ethiopia: Omo Valley Tribes
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Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan güneye, Omo Nehri Vadisine doğru gidiyoruz. Yol 
boyunca göz alabildiğine uzanan çıplak arazi,  insanın tüm benliğinde sanki sonsuzluğun 
içindeymiş hissini uyandırıyor. Bir mola verip araçtan indiğimizde kendimi müthiş bir sessizliğin 
içinde buluveriyorum.  

We are heading south to the Omo River Valley from Addis Ababa, the Ethiopian capital. 
Along the way,  a bare land spreads out as far as the eyes can see, stirring in one the sense 
of being in the midst of infinity. When we take a break and get out of the car, I find myself 
surrounded by a stunning silence. 

Aşağı Omo Nehri Vadisi, nüfusları 1000 ile 75 bin arasında değişen 
45 dolayında kabileye ev sahipliği yapıyor ve UNESCO tarafından 
Dünya Mirası Listesi’ne de alınmış özel bir coğrafya. İlk durağım Jinka 
kasabasına yaklaştıkça içimde hem sevinç, hem merak uyanıyor.

Jinka’ya vardığımızda yol boyunca beraber olduğumuz kurak, 
sararmış otlarla dolu arazinin yerini yemyeşil bir coğrafya alıyor. İri 
muz ağaçları, palmiyeler ve çamurdan yapılmış kulübeler birer tropik 
coğrafya fotoğrafları gibi. 

Jinka’daki bol yağmurlu gecenin sabahında Mursilerin topraklarına 
gitmek için yola çıkıyoruz. Mursiler, Aşağı Omo Vadisi’nin en ilgi çekici 
kabilelerden biri. Köyün içine girdiğimizde, Afrika’nın derinliklerine 
uzanan yolculuğumun ilk şok edici dalgası ile yüzleşiyorum. 

Mursi kadınları, güzelleşmek için alt dudaklarını kesip araya kil tabak 
yerleştirmeleri ile ünlü. Geleneksel anlayış çerçevesinde tabağın 
büyüklüğü çok önemli. Kendi güzellik anlayışlarının bir ölçütü ve tabak 
ne kadar büyük olursa evlilik sırasında ödenmesi gereken başlık 
miktarı artıyor. Tabletlerin büyüklüğü bazen 15 santimetreyi bulabiliyor. 
Erkekleri ise savaşçılık ve sertlikleri ile tanınıyor; özellikle öğleden 
sonra sorgumdan yaptıkları geleneksel içkilerini içtiklerinde tehlikeli 
olabiliyorlar. 

Başka bir kabilenin, Hamerlerin yaşadığı bölgeye gitmek için küçük 
vahalardan geçiyoruz. Yol boyunca gözümüze su birikintilerinin 

başında birikmiş, onlarca deve, yüzlerce sığır ve keçi gözümüze 
çarpıyor. Sonunda Aşağı Omo Vadisi’nde Hamerlerin  bölgesinde 
bulunan küçük kasaba Turmi’deki kamp alanına geliyoruz. Turmi 
aslında bir kasaba bile sayılmayacak kadar küçük bir yerleşim ama bir 
sağlık ocağının bulunması onu bölgenin merkezi konumuna getiriyor.  

Akşam saatlerinde güneş, bu coğrafyada yaşayanlara telaşsız bir 
seremoniyle veda ederken kamp alanının yakınındaki kuru dere 
yatağında kuş seslerini dinliyor ve muhteşem kızıllığını seyrediyorum. 
Kamp alanından biraz uzaklaşıp toprak yola çıktığımda iki eşekli, 
üç kişilik bir Hamer kadın grubu görüyorum. Üzerlerinde hayvan 
derisinden geleneksel Hamer kıyafetleri var ama belden yukarıları 
tamamen çıplak. Saçlar örülmüş, bedenleri pırıl pırıl parlayan kıpkırmızı 
boya içinde.  

Biri yokuşta kayıyor ve kötü bir şekilde düşüyor. Kadının dizi kanıyor. 
İşaretle kamp alanına gelmesini istiyorum. Sakince beni takip ediyor. 
Kampa varır varmaz ilk yardım çantamdan gerekli malzemeleri çıkartıp 
pansuman yapıyorum. Yüzü minnettarlıkla dolu. Kamp alanından bir 
görevli biraz İngilizce biliyor ve tercümanlığımı yapıyor. Ari, kocasının 
ikinci karısı; yanındaki kadınlardan biri de adamın ilk eşi. Kasabadan 
köylerine dönüyorlarmış ama geç bir saate kalmışlar. 

Hamerler, Aşağı Omo Vadisi’nin en büyük kabilelerinden birisi. 
Tahminlere göre nüfusları 50 ile 70 bin arasında. Erkekleri, ergenliğe 

The Lower Omo River Valley, which is home to around 45 tribes with 
populations that vary from between 1,000 to 75,000, is a unique geographical 
region that has been added to the World Heritage List by UNESCO. As I 
approach my first stop, Jinka Village, I feel both joy and curiosity. 

When we arrive at Jinka, a barren land of yellowed grasses is replaced 
by a luscious green landscape. The massive banana trees, palm trees, and 
muddy cottages all seem like scenes from a tropical photograph. 

In the morning, after a wet, rainy night, we set o� for the Mursese territories. 
The Mursese are one of the most intriguing tribes of the Lower Omo Valley. 
As we enter the village, I face the first shock of my journey into the depths 
of Africa. 

Mursese women are famous for cutting their lower lips, in which they 
mount a clay plate, in it in order to look more beautiful. Traditionally, the 
size of the plate is extremely important, and, as a criterion of the Mursese  
concept of beauty, the bigger the plate, the higher the price of the bride. 
The size of the plates can sometimes reach fifteen centimeters. Mursese 
men are known for their combativeness and tenacity, and can be especially 
dangerous after drinking their traditional sorghum liquor.

To reach another region, where the Hamer tribe lives, we pass by small 
oases. It’s a striking sight to see dozens of camels, as well as hundreds of 
cows and goats, piling up at the puddles. Finally, we arrive at the campsite 
in the small town of Turmi, located in the Lower Omo Valley in the region 

where the Hamers live. Turmi is actually too small a settlement to be 
regarded as a town, but became the center of the region as the location of 
a health center.  

In the evening hours, as the sun says a calm, ceremonious goodbye to 
the residents of this region, I’m at the dry streambed close to the campsite, 
listening to the birds’ songs and watching the sunset’s awesome redness. 
When I move a little further away from the campsite, I see a group of three 
Hamer women with two donkeys. They wear traditional Hamer clothing but 
for their upper bodies, which are bare. Their hair is plaited, and their bodies 
glisten with cherry red paint. 

One of them slips down a slope and falls badly. The woman’s knees are 
bleeding. I signal her to come to the campsite. She calmly follows me. As 
soon as I arrive at the camp, I take out the supplies from my first aid kit and 
put a medical dressing on the wound. Her face is full of gratitude. Ari is the 
second wife of her husband, and one of the women with her is his first wife. 
They were returning to their village from the town, but they were late. 

The Hamers are one of the largest tribes of the Lower Omo Valley. Their 
approximate population is between 50-70,000. During the ceremony which 
marks the transition from boyhood to manhood, men must leap over rows 
of oxen aligned side-by-side, buck naked. They have four chances to make 
the jump. Only the ones who are able to accomplish the task without falling 
have the right to marriage, and earn a lifetime of respect.  

Dr. Faruk BUDAK
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geçiş töreni sırasında yan yana sıralanmış öküzlerin 
üstünden tamamen çıplak olarak atlamaları 
gerekiyor. Toplam dört kez atlama şansları var. Ancak 
düşmeden geçmeyi başaranlar evlenme hakkını 
kazanıyor ve ömürleri boyunca saygı görüyorlar.  

Yağmur bütün gece devam ediyor. Çadırım iyi. 
Mango ağaçlarının yarattığı doğal şemsiye ve kumlu 
toprağın geçirgenliği sayesinde geceyi ıslanmadan 
geçiriyorum. Saatler sonra güzel bir sabaha 
uyandığımda havada güneş ışıklarının yarattığı 
gizemli bir pus var. Şimdiye kadar hiç duymadığım 
kuş sesleri sabaha karışıyor. 

Bugün sırada Karolar var. Omo Nehri boyunca 
uzanan topraklarında yaşamaya çalışan Karoların 
nüfusu azala azala 1500’lere kadar inmiş durumda. 
Erkekleri, diğer kabilelerin saldırılarından korunmak 
amacıyla sürekli silahlı dolaşıyor. Yabancı misyoner 
örgütlerinin ve yardım kuruluşlarının desteğiyle 
hayatlarını sürdürüyorlar. Karolar, Omo Vadisi’nin 
“vücut süsleme ustaları” olarak büyük bir üne 
sahipler. Kendilerine özgü bir meclisleri var, her yaş 
grubunun da bu mecliste temsil hakkı bulunuyor.     

Bir Karo gencinin kılavuzluğunda köyü gezmeye 
başlıyoruz. Kulübelerin hepsi sapsarı sazlardan 
yapılmış, çoğunun yüksekliği insan boyu kadar. 
Karşımıza ağaç dallarından yapılmış, cadı şapkasına 
benzeyen çatılarıyla tahıl ambarları çıkıyor. 
Kulübelerin birinn önünde yere oturmuş beş altı 
kadın sohbet ediyor. Kulübe oldukça   küçük. Sol 
tarafta bir yatak var. Ağaç dallarından yapılmış 

The rain continues to pour the whole night. My 
tent is fine. Due to the natural umbrella provided 
by the mango trees and the consistency of the 
sandy soil, I pass the night without getting wet. 
Hours later, as I wake into a beautiful morning, 
I’m surrounded by a mysterious fog caused by 
sunbeams in the air. The birds’ songs, which 
I have never heard before, are mingled in the 
morning. 

Next on my trip are the Karolas. Trying to 
survive in the soils stretching along the Omo 
River, the Karolas’ population has been gradually 
diminishing, and is only about 1,500 now. The 
men, in order to protect their people from 
attacks from the other tribes, are continuously 
ranging with their guns. This tribe is able to carry 
on their lives with the help of aid from foreign 
missionaries and charity organizations. The 
Karolas are quite famous in the Omo Valley as 
“the masters of body decoration”. They have 
their own version of government, in which every 
age group has the right to representation. 

We begin a tour of the village with the guidance 
of a young Karo man. All the cottages are made 
of very yellow straw and are nearly as tall as a 
person. We come across a granary made of tree 
branches and roofs that resemble a witch’s hat. 
There are five or six women sitting on the ground 
in front of a cottage having a chat. The cottage is 
quite small. There is a bed on the left. 

The small terrace, made of tree branches, is 
covered with wicker and nylon gunny sacks. 
There are a few mugs and sundries hanging 
from tree branches, which functions as a wall. 
Located on the right side of the entrance are 
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bu küçük yükseltinin üzeri hasır ve naylon çuvallarla kaplı. Duvar işlevi gören ağaç 
dallarına kupalar ve üç dört öteberi asılı. Girişin sağında yer alan, yerdeki üç iri taş ise 
ocak görevi görüyor. 

Keyifli  bir günün ardından kampımıza dönerken akşam oluyor. Afrika savanındaki 
güzel günbatımından sonra yıldızlar tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Yine müthiş bir 
dolunay var. Gökyüzü hafif puslu ama açık. Bu gece yağış olacak gibi görünmüyor 
ama burası Afrika, sürprizlere gebe...

Tanyeri ağarırken cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyanıyorum. Çadırın dışında çok güzel bir 
hava var. Gökyüzünde sadece sabahyıldızının kaldığı bir anda aklıma Turkana Gölü’ne 
yakın bir kasaba olan Omo Ratie’de yaşayan Dessanekler için daha da güneye, Kenya 
sınırına doğru gideceğiz geliyor. Mutluluk ve keşif duygusu ile doluyorum.

Kiremit kırmızısı toprak yollarda yolculuğumuz devam ederken penceremden yakıcı 
Afrika güneşi altında kilometrelerce yol yürüyen ve çamur rengindeki su birikintilerinde 
susuzluğunu gideren uzun boynuzlu sığırları görüyorum. O birikintiler de kuruduğunda 
neler olacağını aklıma getirmek bile kötü. Afrika’nın bu köşesinde kuraklık gerçekten 
her zaman büyük bir sorun olarak beklemekte. 

Dessanekler tamamen Omo Nehri’ne bağımlı bir yaşam tarzına sahipler. Sadece 
sorgum ve akdarı yetiştiriyorlar. Aslında buraya asıl vatanları Kenya’dan göç etmişler. 
Kadınları dudaklarının altında delik açıp tüy takıyor. Evli ve bekâr olanları giysilerinden 
ayırt etmek mümkün. Evliler inek derisinden, bekârlar ise keçi derisinden elbise 
giyiyor. Başlık evlenince değil, kadın ilk çocuğunu doğurunca veriliyor.  

three large stones, which are used as an oven.   
After a pleasant day, we are returning to our camp when night falls. After a 

beautiful sunset in the African savannah, the stars begin to emerge, one by one. 
There is a fabulous full moon again. The sky is slightly foggy yet clear. It doesn’t look like 
rain tonight, but this is Africa and full of surprises. 

As the dawn breaks, I wake to the sounds of chirping birds. The weather outside my 
camp is gorgeous. When only the morning star remains in the sky, I remember that today 
is the day I will visit the Dessaneks, who live in the town of Omo Ratie near Turkana 
Lake. We are going further south towards the Kenyan border. I am filled with feelings of 
happiness and the joy of exploration. 

As we continue our journey across the red tile dirt roads, I see through my window 
longhorn beef cattle quenching their thirst at mud-colored puddles, walking for 
kilometers under the burning African sun. It is not a pleasant thought that occurs to 
me- what will happen if those puddles dry out? In this corner of Africa, drought is a 
dangerous problem, and never far away.  

The Dessaneks’ lifestyle is totally dependent on the Omo River. They grow only millet 
and sorghum. In fact, they emigrated here from their native land, Kenya. Dessanek 
women pierce below their lips and wear feathers on the piercing. It is possible to 
di�erentiate the single from the married through their clothing, as married people 
wear clothes made of cow skin, while single people wear clothes made of goat skin. 
The dowry is paid, not at the time of marriage, but when a woman has a baby.
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Dessaneklerin kulübeleri yuvarlak planlı. Göçebe oldukları için evleri oldukça 
küçük. Doğum yaptıktan sonra evlerinin üstünü alüminyumla kaplıyorlar. Dış 
yüzeyde ise mukavva kutulardan teneke parçalarına kadar birçok malzeme 
kullanıyorlar. Evin girişe göre sağ tarafı mutfak olarak ayrılmış. Yan yana duran 
üç iri taş, ateş yakılan ve yemek pişirilen yer. Yataklar hasırdan örülmüş ve 20 
santimetre kadar yüksekte. Sol taraftaki yatak babaya, sağ taraftaki ise anne ve 
çocuklara ait. 

Omo Vadisi ve burada yaşayan kabilelere yaptığım ziyaret, dünyada hala 
böylesine farklı bir ortamda yaşamaya çalışan kabileler olduğu gerçeği ile yüz 
yüze getiriyor beni… Sanki uzayın derinliklerinde, bizlerden oldukça uzakta 
yaşayan bambaşka bir halk. Ama onlar da bu gezegenin, sevgili dünyamızın bir 
parçası… Gidip görmeye değecek kadar otantik ve sıradışı bir yaşam sürmekteler.

Dessanek cottages are round. Since they are a nomadic people, their houses are fairly 
small. After a family has had a baby, they cover the top of their house with aluminum. They 
use a variety of materials, such as cartons and pieces of tin, for the exterior. Depending on the 
entrance of the home, the kitchen is located on the right. Three huge stones stand side by side, 
and this is where the fire is lit and food is cooked. The beds are knitted from wicker and stand 
about twenty centimeters high. The bed on the left is for the father and the one on the right is 
for the mother and the children. 

My experiences in the Omo Valley and among the clans I visited here have brought me face 
to face with the reality that there are still people trying to live under circumstances so di�erent 
from my own. It’s almost as if the men and women of these tribes are an alien people living far 
from us in the depths of space. Yet they too are a part of this planet, a part of our beloved world. 
They are leading a life that is extraordinary and authentic, in a place worth paying a visit.

Gezi / Travel
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Uçuş korkusu olanlara 
profesyonel yardım
Professional assistance for 
those with Flight Phobia 
Uçuş korkusu sadece uçağa binememek ya da uçmaktan korkmak olarak 
algılanmamalıdır. Uçuş korkusunda kişi başta kendisi olmak üzere tüm yakınlarının 
uçmayı planlaması sonrasında tedirgin olabilirler. Bileti almayı planlamakla başlayan, 
havalimanına varış, check-in esnasında, havalimanında bekleme ve uçağa binme ile 
pik yapan kaygı halinden oldukça yakınırlar.

Flight phobia means more than simply not being able to board the plane or being 
afraid of flying. A person with flight phobia can feel uneasy when merely planning 
to fly, and not only for themselves personally, but also for those who are close to 
them. They begin to feel apprehensive when planning to buy a ticket, going to the 
airport, during check-in, while waiting at the airport, and when reaching a specific 
altitude when aboard the flying plane. 

Uçuş korkusu üzerine siz sevgili okuyucularımız için uz-
man görüşü almak istedik ve ilk durağımız Uzman Psiko-
log Ceyda Şenel oldu.

THY ve TGS çalışanlarının bireysel danışmanlık hizmeti 
aldığı uzmanlardan birisi olan Ceyda Şenel, dalında iyi bir 
eğitime ve tecrübelere sahip. Bu nedenle uçuş korkusu 
üzerine derlediğimiz soruları kendisine yönelttik. Aşağıda 
bizimle paylaştığı yanıtlarını siz sevgili okuyucularımıza 
ışık tutacağını umuyoruz. Ama önce kısaca kendisini ta-
nıyalım:

İ.Ü Edebiyat Fakültesi-Psikoloji bölümündeki eğitimi sı-
rasında uygulamalı çalışmalarına başladı. Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Kliniği’nin Ayakta Teda-
vi Ünitesi’nde çalışmalar yaptı. Aynı yıllarda İ.Ü Tıp Fakül-
tesi Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 
Çoğul Kişilik Bozukluğu tanısı almış hastalarla ilgili semi-
ner ve Grup Psikoterapi seanslarına katıldı. Aynı dönemde 
hipnoterapi uygulaması üzerine Prof. Dr. İlhan Yargıç’dan 
eğitim aldı. 

We wanted to present our valued readers with a profes-
sional opinion on flight phobia, so our first stop was Special-
ist Psychologist Ceyda Şenel. 

Ceyda Şenel, a specialist on-sta� at THY and TGS, does 
individual consulting and has extensive training and experi-
ence in her field, which is why we chose her to answer our 
questions about flight phobia. We hope that the answers she 
shared with us will help shed some light on the subject for 
you, our valued readers. But first let’s get to know who she is:

She commenced her practical studies whilst a student at 
the University of Istanbul Faculty of Literature –Psychology. 
She worked in the outpatient department at the Psychosis 
Clinic of Bakırköy Neurological Disorders Hospital. At the 
same time, she participated in seminars in relation to people 
diagnosed with Multiple Personalities Disorders and Group 
Psychotherapy sessions at the University of Istanbul Con-
sultation and Liaison Psychiatry. During this time, she also 
received Application of Hypnotherapy training from Prof. Dr. 
İlhan Yargıç. 

Uçuş Korkusu /  Flight Phobia
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In 1998, she participated in the group therapies of Vietnam 
War veterans who had alcohol and substance abuse prob-
lems and stress disorders in the state of Minnesota, in the 
USA. She later completed the postgraduate education Cer-
tificate Programme at Oxford University on psychoanalytic 
therapy. 

In 2000, she participated in summer school at Harvard Uni-
versity’s Psychology Department and completed her post-
graduate studies in 2002 at Cambridge College. Her the-
sis study, ‘The E�ect of Childhood Traumas on the Identity 
of Women diagnosed with Borderline Personality Disorders’ 
was published as a poster in 2004 at the National Psychiatry 
Congress and received a second place award. 

In 2003, together with Prof. Dr. Kerem Doksat, she started 
working as a clinical psychologist in the areas of personality 
disorders, stress disorders and post-traumatic stress disor-
ders. She formed her own training and consultancy centre in 
2006 after having gained experience in private hospitals and 
psychiatry clinics.

Medyada olumlu ya da olumsuz telkinler yapabilir. 
Uçak kazaları sonrasında yatkınlığı olan kişilerde 

uçuş korkusu gelişebiliyor. Bu konu medyada 
abartıldığında, tüm uçakların ya da bazı model-
lerin, değişik �rmaların güvenli ya da güvensiz 

olabileceğine dair koşullamalar olabiliyor.

The media can a�ect �ight phobia either positively or 
negatively. Flight phobia (or aerophobia) can develop in 
people who may have had a predisposition for it after an 
aviation accident. Since this type of news can be exag-
gerated in the media, people can be conditioned to think 
that some aircrafts or models, or certain companies are 

safe while others are not. 

1998 yılında ABD’de Minnesota eyaletindeki Vietnam Ga-
zileri Hastanesi’nde alkol ve madde bağımlılığı ve kaygı bo-
zukluğu kliniklerinde uygulanan grup terapilerine de katılan 
Şenel, daha sonra Oxford Üniversitesi’nde psikanalitik terapi 
üzerine lisansüstü eğitim sertifika programını tamamladı.

2000 yılında Harvard Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünün 
yaz okuluna katıldıktan sonra lisansüstü eğitimini 2002 yı-
lında Cambridge College’da tamamladı. O yıl yaptığı “Sınır-
da Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış Kadınlarda Yaşanılan Çocuk-
luk Çağı Travmalarının Benlik Saygısı Üzerine Etkisi” konu-
lu tez çalışması, 2004 yılında poster olarak Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nde yayımlandı ve 2. Poster Ödülü’nü aldı. 

2003 yılında Prof. Dr. Kerem Doksat ile birlikte, özellikle kişi-
lik bozuklukları, kaygı bozuklukları ve posttravmatik stres bo-
zukluğu konularında klinik psikolog olarak çalışmaya başladı 
ve özel hastane ve özel psikiyatri kliniği deneyimleri sonrasın-
da 2006 yılında kendi eğitim ve danışmanlık merkezini kurdu. 
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Sizce uçuş korkusu nedir ve nasıl tanımlanır?  
Uçuş korkusu sadece uçağa binememek ya da uçmak-

tan korkmak olarak algılanmamalıdır. Uçuş korkusunda kişi 
başta kendisi olmak üzere tüm yakınlarının uçmayı planla-
ması sonrasında tedirgin olabilirler. Bileti almayı planlamak-
la başlayan, havalimanına varış, check-in esnasında, hava-
limanında bekleme ve uçağa binme ile pik yapan kaygı ha-
linden oldukça yakınırlar. Sadece kaçma davranışı olarak 
algılanmamalı, düşünce bazında olan tüm kaygı ve endişe-
ler de fobik bir reaksiyon olarak algılanmalıdır.

Bir insanda uçuş korkusu var diyebilmemiz için ne gibi 
belirtiler gözlenmelidir?  

Daha önce de belirtildiği gibi  uçuş korkusunda uçuş 
öncesi, sırası ve belli bir oranda sonrasında kişide belir-
gin fiziksel belirtiler (çarpıntı, terleme, nefes darlığı gibi) 
ve psikolojik olarak kaygı, gerginlik tanımlanmaktadır. Kişi 
bu belirtilerle baş edemez. Sonrasında kaçınma davranışı 
gösterir. Eğer uçmaktan kaçamıyorsa, uçak modelleri, pilo-
tun ses tonu, hostesin yüzündeki ifade tarzı, oturulan ye-
rin özelliği, hava durumu, yanında güvenlik nesnesi olarak 
tanımlanan ancak kullanılmayan su, ilaç gibi maddelerin 
taşınması gibi davranışlar gösterirler. Bu durumdaki kişiler 
mutlaka yardım almalılar.

Uçuş korkusu doğuştan mıdır, sonradan olabilir mi? 
Doğuştandır demek zor. Ancak yapılan çalışmalar, kaygı-

lanma düzeyinin ailesel özellik gösterdiği yönünde. Anne-
si uçuş korkusu özelliği gösteren çocukların öğrenme yo-
luyla bu korkuyu geliştirebildikleri saptanmış. Ayrıca koşul-
lanma yöntemi ile daha önceki uçuşlarda problem ve kor-
ku yaşamış bir şahsın daha sonraki uçuşlarda fobik reaksi-
yon göstermesi olasıdır.

Uçuş korkusunu yenmek mümkün mü? 
Korku  varoluşsal bir duygu. Ancak kişide kaçınma dav-

ranışının varlığı ve kişinin yaşam kalitesinin azalması, kor-
kunun fobiye dönüşmesinde temel kuraldır. Basamaklı 
alıştırma yöntemi ile kişiye özel bazı değişikler ve çalış-
malar ile yüzde doksan başarı mümkündür. Bu da insan 
davranışı ve duyguları ile çalışan profesyoneller için çok 
iyi bir orandır.

Korkusu olan kişilere genel olarak neler önerirsiniz? 
Mutlaka profesyonel bir yardım almaları gerekmekte-

dir. Öncelikle kişinin  yardım arayışından önce kendi-
si bir takım çözüm yolları denemektedir. Ancak çözüm 
yolları çözümsüz oldukça kişinin motivasyonu azalır. Bu 
işlevsel olmayan çözüm yollarından kurtulabilmek için 
deneyimli profesyonel bir bakışla değerlendirilmeleri ve 
rehberlik hizmeti almaları daha sağlıklı olacaktır.

Bu konuda medyanın olumlu/olumsuz yaptırım gücü 
nelerdir? 

Medyanın gücü kaçınılmazdır. Olumlu ya da olumsuz 
telkinler yapabilir. Uçak kazaları sonrasında yatkınlığı 
olan kişilerde uçuş korkusu gelişebiliyor. Burada med-
yanın oldukça önemi var. Abartıldığında tüm uçakların 
ya da bazı modellerin, değişik firmaların güvenli ya da 
güvensiz olabileceğine dair koşullamalar olabiliyor. Ör-
neğin National Geographic TV kanalındaki Uçak Kazası 
Raporu programında olduğu gibi...

THY’nin bu konuda önemli ve iyi bir yerde olduğunu 
biliyorsunuz; sizin bu konuda ekleyecekleriniz var mı? 

Uçuş korkusu olan birçok birey, Avrupa’nın en iyi ha-
vayolu seçilen THY ve ekibine oldukça güveniyor. Bura-
da yılların tecrübeli  personeli ve ekip çalışmasının rolü 
oldukça büyük. Özellikle THY Havacılık Akademisi tara-
fından “Uçuş Korkusunu Yenme Programı”nın hazırlan-
ması, bu konuya ne denli önem verildiğinin ve bu konu-
da kurumsal bir çalışmanın etkinliği hakkındaki güveni-
mizin ne denli yerinde olduğunu göstermektedir.

According to you what is flight phobia and how can it be 
defined?  
Flight phobia should not be taken to mean not being 
able to board the plane or being frightened about flying. 
In flight phobia a person can feel uneasy when planning 
to fly not only for themselves personally or for those who 
are close to them. They especially complain about the 
apprehension they feel that starts when they plan to buy a 
ticket, going to the airport, during check-in, waiting at the 
airport and reaching a peak when they board the plane. It 
should not be interpreted as an avoidance behaviour, but 
should be taken to mean a phobic reaction in relation to 
worries and fears at the thought level.

For us to say that a person has flight phobia what symp-
toms must she or he display?  

As stated before, there are obvious physical symptoms 
(palpitations, sweating, di�culty breathing, etc.) and psy-
chological ones such as worry and tension. The person 
cannot deal with these symptoms. This is followed by 
avoidance behaviour. If they are unable to escape from 
flying, then they display behaviour based on things like 
the aircraft type, the tone of the pilot’s voice, the expres-
sions on the cabin crew’s faces, their seat, and the weath-
er. They may also carry items of security such as water, 
or medication which is not used. People who are like this 
must seek assistance. 

Are people born with flight phobia or is it something  that 
can be learnt later?  

It is di�cult to say whether it is from birth. However, stud-
ies show that apprehension levels demonstrate famil-
ial characteristics. It has been determined that children 
whose mother has flight phobia can develop this fear 
through learning. Additionally, it is possible for someone 
to show phobic reactions in later flights if they have expe-
rienced problems or fear in their previous flights through 
conditioning. 

Is it possible to overcome flight phobia? 
Fear is an existential feeling. However, fear becomes a 

phobia when avoidance behavior begins and a person’s 
quality of life decreases.  It is possible to achieve a ninety 
percent success rate through gradual familiarisation meth-
ods and tailor-made adjustments. This is a very good per-
centage for professionals working with human behaviour 
and emotions. 

What would you recommend generally for those with 
fobia? 

They must seek professional help. Generally, people 
look for solutions themselves before they seek assistance. 
However, as the attempts to find a solution become fu-
tile, this leads to a decrease of motivation in the person. 
It would be healthier for him or her to seek guidance and 
professional assessment for ways to be rid of these use-
less solutions. 

What are the positive/negative e�ects of the media with 
regard to flight phobia? 

The power of the media is inevitable. It can have either a 
positive or a negative impact. After aircraft accidents, flight 
phobia can develop in those who are predisposed. Here 
the role of the media is of the utmost importance. When ex-
aggerated, people can be conditioned to believe that all or 
some types of aircraft, or certain companies, are deemed 
to be safe or unsafe, as demonstrated with the National 
Geographic TV channel’s show, ‘Aircraft Accidents Report’. 

You know that THY is in an important and good position 
in relation to this topic. Is there anything you would like 
to add to this?  

Many individuals with flight phobia have great faith in 
Turkish Airlines, voted Europe’s Best Airline, and their 
crew. The role of experienced sta� and good teamwork is 
crucial. In particular, the creation of the ‘Overcoming Flight 
Phobia‘ programme organised by Turkish Airlines Avia-
tion Academy is a clear indication of the high importance 
placed on this topic, and of our well-founded faith in the 
e�ectiveness of a corporate study such as this.

THY Havacılık Akademisi tarafından 
“Uçuş Korkusunu Yenme Programı”nın 
hazırlanması, bu konuya ne denli önem 
verildiğini ve bu konuda kurumsal bir 

çalışmanın etkinliği hakkındaki güvenimizin 
ne denli yerinde olduğunu göstermektedir.

The fact that Turkish Airlines Aviation 
Academy is preparing an ‘Overcoming Flight 

Phobia’ programme is an indication of how 
much importance is placed on this subject and 
how the trust in the e�ectiveness of this corpo-

rate study is not misplaced. 
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“Uçmak bulutlarla dans 
etmek, Güneş ve Ay ile 
öpüşmektir…”

Türk sinemasının sultanı
Türkan Şoray ile uçuş sohbeti:

Interview with Türkan Şoray, the 
Sultan of Turkish Cinema

‘‘Flying is nothing less 
than dancing on the 
clouds and flirting with 
the sun, the moon’’
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İlk kez uçağa kaç yaşında bindiniz? 
Onbeş, onaltı yaşlarındaydım. Sinemaya yeni başlamıştım.

Uçuşu tanımlamanızı istesek, yani uçuş deyince ne gelir aklınıza desek bize neler 
söylerdiniz? 
Uçmak bulutlarla dans etmek, Güneş ve Ay ile öpüşmektir.

Uçakla seyahat ediyor musunuz? 
Evet hem özel seyahatlerim, hem de mesleğim gereği sık sık uçağa biniyorum.

Seyahatlarinizde en çok hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? 
En kolay ve rahat ulaşım aracı olduğu için uçağı tercih ediyorum.

Uçuş fobiniz olduğunu duyuyoruz, bizimle paylaşır mısınız?
Evet, maalesef uçak fobim var. Rahat rahat oturup kahvesini yudumlayarak etrafı sey-
redenlere imreniyorum doğrusu.

How old were you when you first boarded a plane?
I was around 15-16 .  I had just started with the cinema..

If we were to ask you to define a flight, in other words what comes to your mind 
when we say flying? What would you say?  
Flying is nothing less than dancing on the clouds, flirting with the sun and moon... 

Do you travel by airplane? 
Yes, in both my personal trips, and I also need to travel frequently because of my job. 

In your trips which method of transportation do you prefer?
I prefer airplanes because they provide a  comfortable and easy trip

We hear that you have flight phobia. Could you share this with us?  
Yes unfortunately I have flight phobia. I envy those who are able to sit and observe 
their surrounding whilst sipping their co�ee.

Dergimizin en önemli dosyalarından birisiydi “uçuş korkusu”… 
Kimi iş adamları toplantılarına gidemiyor, kimi insan seyahat ede-
miyordu. Kimi sanatçı vardı ödül almaya gidemiyor; hatta kimileri 
uçmaktan hoşlanmıyorum” mazeretiyle uçuş korkusunu kendin-
den bile gizlemeye çalışıyordu.  
Bu öyle bir hal ki; yaşamı tempo üzerine kurulu çoğu insanı, ha-
yatın hızına yetiştirmeye çalışan “uçarak varma” şansını nerdeyse 
engelleyecek hale gelmiş. Hatta gönüllerde taht  kurmuş Türk si-
nemasının  mutlak sultanı Türkan Şoray’ı bile… 

İş hayatımızı, özel hayatımızı etkileyen bu korkunun aşılmasında 
yalnız değildik. Çünkü  THY Havacılık Akademisi, “Uçuş Tedavisi 
Eğitimi” veriyordu. Ve bunu okuyucularımıza duyurmak üzere ha-
zırlıklarımız tamamdı.
Okuyucularımıza dosyamızı hazırlarken, Sultan’ımıza ulaşsak, bu 
korkularını bizimle paylaşmayı kabul eder miydi acaba, diye dü-
şündük. İşte o, sultan olmasının farkını yine ortaya koydu ve onca 
yoğunluğu arasında sorularımızı tek tek yanıtladı. Sorularımız ve 
yanıtlarıyla  sultanlar sultanı Türkan Şoray sizlerle... 

Flight Phobia was one of the most important topics in our magazine. 
Some businessmen were unable to attend their meetings, some could 
not travel. In fact, some would not even admit to themselves that they 
had a fear by using the excuse ‘I do not like flying’. 
This is a serious situation where many people, some in high positions, 
are prevented from having the chance of ‘going there flying’. Even 
Türkan Şoray, the absolute sultan of Turkish cinema, who has been en-
throned in the hearts of many. 
We are not alone in overcoming our fear, which can affect both 

our business and personal lives, since the Turkish Aviation Acad-
emy started giving ‘Flight Treatment Training’. Now our prepara-
tions for informing our readers are complete. 
Whilst we were preparing our file for our readers, we won-
dered if it would be possible to reach our sultan and whether 
she would be prepared to share her fears with us. Here she 
shows us what sets her apart as the sultan, and answered our 
questions one by one. Here are her answers, straight from the 
sultan of sultans. 

Güneş Batum Esen
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Uçuş fobinize rağmen uçmak zorunda kaldığınızda 
neler yapıyorsunuz?
Güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Uzak mesafele-
re ne kadar kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum. 
Uçaktaki onca insan korkmadığına göre benim de so-
ğukkanlı davranmam gerektiği konusunda kendime 
telkinlerde bulunuyorum.

Bu fobinizi ilk ne zaman fark ettiniz ve neler hissetti-
niz? Bu durum hayatınızı nasıl etkiliyor?
Yağmur’un doğumundan itibaren başladı. Ondan önce 
böyle bir korkum yoktu, rahatlıkla ve çok sık seyahat 
ederdim. Yağmur hayatıma girdikten sonra endişele-
rim arttı. Ya uçak düşerse, ben ölürsem; kızım yalnız 
kalır, bensiz ne yapar paniği giderek kâbusa dönüştü. 
Bu yüzden binbir bahaneyle, çok önemli festival veya 
ödül töreni davetlerini üzülerek, istemeyerek geri çe-
virmek zorunda kalıyorum. Oysa eskiden hiç birini ka-
çırmaz büyük bir zevkle giderdim.

Uçuş fobinizi bize tanımlamanızı istesek? Yüksekte 
olmaktan mı tedirginsiniz, veya kapalı yerde olmak-
tan mı ? Bu veya benzeri bir tanımlama yapmanız ge-
rekse fobinizi nasıl anlatırdınız?
Yüksekte olmak, istediğiniz an kapıyı açıp çıkama-
mak, motorun sesi, her an düşebiliriz düşüncesi. Bun-
lar insanda psikolojik bir baskı yapıyor ve panik için-
de tekerleklerin  piste iniş sesini bekler oluyorsunuz, o 
sesi duymak ne büyük mutluluk anlatamam. Aynı tehli-
ke trafik için de geçerli. Feci kazalar oluyor ama sanki 

karaya yakın olmak, etrafı görmek korkuyu biraz daha 
azaltıyor.

Fobinizi yenmek için neler yapıyorsunuz? 
En ufak sarsıntıda heyecanla hosteslerin yüz ifadeleri-
ni inceliyorum, eğer gülümseyerek işlerine devam edi-
yorlar, paniklemiyorlarsa, ben de rahatlıyorum. Özellik-
le Türk Hava Yollarını tercih ediyorum. Yabancı hava 
yollarından daha çok korkuyorum. Türk Hava Yolları 
daha emniyetli, rahat, servisi kusursuz. Hostesleri çok 
sevecen, yardımsever. Heyecanlandığımı anladıkları 
an moral vermeye çalışıyorlar, hemen gelip elimi tutu-
yorlar. Pilotlar çok kibar, çok anlayışlı. Zaman zaman 
iniş esnasında; uçağın inişini izlemem için beni kokpi-
te davet ediyorlar, onların soğukkanlılığından tehlike 
olmadığını anlıyorum, korkum geçiyor. Eğer, yalnız se-
yahat ediyorsam, yol boyunca yanımdaki yolcu ile he-
men samimiyet kurup sohbet etmeye başlıyorum. Ko-
nuşarak oyalanıyor, uçakta olduğumu unutmaya çalışı-
yorum. Böyle çok uçak dostluklarım oldu. Son yıllarda 
daha rahatım; özellikle uzun yolculukların keyfini çıkar-
maya bakıyorum.

Uçuş fobinizi kolayca yenebileceğinizi söylesek biz-
lerle işbirliğine girer miydiniz?
Zamanı ayarlayabilirsem, memnuniyetle girerim.

Türkan Hanım, biz THY’nin eğitim merkezi olan THY 
Havacılık Akademisi olarak bir ilke daha imza attık ve 
uçuş fobisi olan yolcularımıza uçuş fobisini yenmele-

ri için bir program sunuyoruz. Sizi de uçuş fobisi üze-
rine özel programımıza davet etmek isteriz. Katılmayı 
düşünür müydünüz?
Şu aralar yoğun bir çalışma temposu içindeyim. İleriki 
tarihlerde, işlerimi yoluna koyduktan, biraz rahatladık-
tan sonra seve seve katılırım.

Uçuşlarınızdan bize birer anekdot anlatmanızı iste-
sek? Sizi etkleyen hatıralarınızdan bizlerle paylaşabi-
leceğiniz ne olurdu?
Bir Avrupa seyahati dönüşü uçakta hastalanmıştım. 
Hosteslerin yakın ilgisi, pilotun nezaketi, ilgisi, gerekir-
se Selanik Havaalanı’na inerim demesi beni çok duy-
gulandırmıştı.

Türkan Hanım siz gönüllerde taht kurmuş birisiniz. 
Bu yüzden sizin söyleyecekleriniz salt bizler için değil 
herkes için önemli olacaktır. Bu nedenle  benzeri kor-
kuları yaşayan kişilere neler söylerdiniz?
Uçuş fobisi olanlara benim bu röportajımı okuyup de-
ğerlendirmelerini, mantıklarını kullanmalarını, rahat ve 
keyifli bir yolculuk için seyahatlerini uçakla yapmaları-
nı ve kendilerini THY’nin deneyimli, güler yüzlü pilot ve 
hosteslerine teslim etmelerini öneririm.

Dergimiz için bizlere söylemek istediğiniz birşeyler 
olabilir mi? 
Uçak fobisi olan bir yolcu olarak; Akademinizin yeni 
programını, yürekten destekliyor, başarılarınızın deva-
mını diliyorum.

What do you do when you have to fly in spite of  your 
flight phobia ? 
I try to think of good things. I think of how quickly I am 
able to reach far destinations in such a short amount 
of time.  I try to tell myself that I should be calm and 
relaxed since most of the people on the flight are not 
afraid to be flying. 

When did you first notice your phobia? What did you 
feel? How does this a�ect your life?
When did you first notice your phobia? What did you 
feel? How does this a�ect your life? 
It started with the birth of Yağmur. I did not have such 
fears before that and was able to travel both comfort-
ably and often.  With the addition of Yağmur in my life, 
my worries have increased. The panic of ‘What if the 
aircraft falls, what if I die, what will my daughter do 
without me, my daughter will be all alone,’ turned into a 
nightmare. That is why I have to unfortunately decline 
many of the very important festivals or award ceremo-
nies. Whereas I used to really enjoy attending them and 
made sure that I didn’t miss any. 

What if we ask you to describe your Flight Phobia? 
Are you nervous about the altitude or enclosed areas? 
If you had to define your phobia using definitions as 
such, how would you describe it? 
Being so high, not being able to open the door and 
leave when you wish, the sound of the engine, the 
thought that we could fall at any moment. These create 
psychological pressure on the person and you become 
a person anxiously waiting for the sound of the wheels 

touching the ground.  I cannot describe to you the hap-
piness of hearing such a sound. The same danger ex-
ists for tra�c. Such horrendous accidents happen, but 
being close to land, and being able to see around you 
somehow decreases that fear. 

Have there been things that you tried to do in order to 
overcome your phobia ? 
At the slightest turbulence, I anxiously examine the fa-
cial expression of the hostesses. If they are still smiling 
and going on with their job not panicking, I relax. I espe-
cially prefer Turkish Airlines. I am more afraid of foreign 
airlines. Turkish Airlines is safer and more comfortable, 
with excellent service. The hostesses are very endearing 
and helpful.  When they notice that I am afraid, they try 
to boost my morale and come and hold my hand. The pi-
lots are very polite and understanding. From time to time, 
they will invite me to the cockpit to observe the landing. 
From their calmness, I understand that there is no danger, 
which helps me to relax. If I am travelling alone, I try to es-
tablish some rapport with the passenger next to me and 
start talking. Talking keeps me occupied and helps me for-
get that I am on a plane. I have had many friendships from 
airplane passengers. Lately I am much more relaxed. I try to 
make the most of my trips, especially the long ones.  

If we were to tell you that you could overcome your 
flight phobia would you co-operate with us?
If I could organise the time I would love to.  

Ms. Türkan, we at THY Aviation Academy, which is the 
training centre of Turkish Airlines, are leading the way 

and are o�ering our passengers who have flight pho-
bia a programme that will enable them to overcome 
their phobia. We would like to invite you to attend 
this special programme. Would you consider attend-
ing? 
I am in the midst of a very heavy workload. I would 
love to attend at a future date when I have put my af-
fairs in order and have relaxed a little. 

Could we ask you to give us an anecdote of one of 
your flights?  Could you share with us a memory that 
a�ected you? 
I got ill on the plane on one of my return trips from 
Europe. The close attention of the cabin crew, the po-
liteness of the pilot and their fuss over me stating that 
if needed, he could land in Selanik really moved me.

Ms. Türkan, you are a person who is enshrined in 
many hearts. That is why what you have to say is im-
portant for not only us but everyone. For this reason, 
what can you say to those who have similar fears? 
I would advise for them to read and assess this in-
terview, to use their logic, to use the airplane for a 
comfortable and enjoyable trip and for them to leave 
themselves in the hands of the experienced, smiling 
pilot and cabin crew of Turkish Airlines.  

Is there anything that you would like to say about 
our magazine? 
As a passenger with flight phobia, I whole heartedly 
support your Academy’s new programme and wish 
for ongoing success. 
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THY Havacılık Akademisi’nden 2010 yılında 9 ayrı kurs alan 
Irak Havayolları bu yıl kurs sayısını 11’ e çıkardı
Iraqi Airways increased the number of courses taken from 
Turkish Aviation Academy, from 9 to 11 in 2011
“Irak Havayolları çalışanları olarak THY Havacılık Akademisi’nin 
tecrübeli eğitmen kadrosundan ve tesislerinde sunduğu  
imkanlardan çok memnunuz...”

“We as Iraqi Airways employees are very  pleased with the 
experienced teaching sta� and the facilities provided by
Turkish Aviation Academy...”

Akademi’den Haberler / News from Academy

Tolga Al
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2010 senesi içinde akademimizden toplam dokuz farklı kurs alan Irak Havayolları, 2011 senesi 
içindeki yedinci kursunu almak üzere Haziran ayında 15 kişilik bir grupla tekrar misafirimiz oldu. 

Haziran ve Temmuz ayları içerisinde planlanmış dört farklı eğitim kursu daha olan Irak 
Havayolları böylece en sadık müşterilerimizden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Filo-
sunda ağırlıklı olarak Boeing 737 tipi uçakları barındıran Irak Havayolları, hem yeni personelinin 
eğitimi hem de eski personelinin bilgilerinin güncel tutulması için akademimizin bu tip için çok 
geniş bir yelpazede sunduğu teorik ve pratik kurslardan faydalanıyor.

Ortadoğu’da son yıllarda yaşanan gelişmelere paralel olarak  inişli çıkışlı bir geçmişi olan, 
ancak bugün eski parlak günlerine doğru hızla yükselmekte olan Irak Havayolları’na gelin 
yakından bakalım.

Irak Havayolları filosu ağırlıklı olarak 70’li yılların sonlarında sipariş 
edilmiş Boeing marka uçaklardan oluşuyor. 1990 yılına kadar aralık-
sız hizmet veren filonun büyük kısmı, Körfez Savaşı’nın patlak ver-
mesinin ardından bölgede uygulanan uçuş yasağı nedeniyle   2003 
senesine  kadar Amman , Beyrut ve Tahran’da  atıl şekilde beklemek 
zorunda kalıyor. Bu süre boyunca sadece çok kısıtlı sayılarda olmak 
üzere  hac uçuşları gerçekleştirilebiliiyor. 

2004 yılında şirket yeni bir yapılandırmaya gidiyor ve bu tarihten iti-
baren mevcut filoya ilave edilen  Boeing 767-200 tip uçaklarla birlik-
te tarifeli seferlere yeniden başlanıyor.

Uçuş Akademisi’nde eğtim gören Irak Havayolları’nın deneyimli 
uçak mühendislerinden Farz Hoshi’nin izlenimleri, Türk Havayolları 
ve Irak Havayolları arasındaki eğitim işbirliğinin önemini gösteriyor: 
“Irak Havayolları çalışanları olarak THY Havacılık Akademisi’nin tec-
rübeli eğitmen kadrosundan ve tesislerinde sunduğu  imkanlardan 
çok memnunuz. Eğitimini aldığımız uçak tiplerinin çoğunun aynı 
zamanda THY filosunda da bulunması ve bu sayede pratik dersleri  
gerçek uçaklar üzerinde uygulamalı olarak görebiliyor olmamız bü-
yük ayrıcalık.”  

Having taken a total of 9 various courses in 2010, Iraqi Airways was our guest 
again in June with a group of 15 people to take their seventh course in 2011. 

With 4 more di�erent training courses in the months of June and July, Iraqi Airways 
is well on its way to becoming one of our most loyal clients. The majority of aircrafts 
in Iraqi Airways’ fleet are Boeing 737’s, about which new personnel must be trained, 
and experienced sta� must be kept up-to-date.  Iraqi Airways is benefiting from THY, 
which o�ers a wide range of courses for this type of aircraft. 

Let’s get to know Iraqi Airways, which has experienced ups and downs in relation 
to the developments in the Middle East in the last few years, but is now progressing 
steadily toward its golden years.  

The Iraqi Airways fleet is composed mostly of Boeing aircrafts or-
dered at the end of 1970’s. The majority of the fleet, which served con-
tinually until the 1990’s, stayed inactive in Beirut, Tehran and Amman 
until 2003 due to the ensuing Gulf War and the ban on flights in the 
area. During this period, only a few Haj flights were actualized. 

In 2004, Iraqi Airways decided to restructure, and began scheduling 
flights again with Boeing 767. 200 aircrafts which were added to the 
existing fleet. 

The impressions of Farz Hoshi, an experienced Iraqi Airways pilot 
who received his training at the Academy, highlights the importance of 
the relationship between Iraqi Airways and the Turkish Aviation Acad-
emy. “We as Iraqi Airways employees are very pleased with the experi-
enced teaching sta� and the facilities provided by the Turkish Aviation 
Academy. The fact thatTurkish Airlines has in its fleet most of the air-
craft types for which we received training has enabled us to get practi-
cal classes on the actual aircraft which in itself is a great privilege.” 

1945 yılında kurulan ve Ortadoğu’nun ilk havayolu 
şirketlerinden biri olan Irak Havayolları’nın merkezi 
Bağdat şehrinde bulunmakta. Arab Air Carriers 
Organization (AACO) üyesi olan Irak Hava Yolları 
halen 9 farklı destinasyona direkt olarak uçuyor. 
2011 senesi itibarı ile Irak Havayolları filosu şu uçak-
lardan oluşmakta:

Küllerinden yeniden doğan havayolu şirketi ; Irak Havayolları

Founded in 1945, Iraqi Airways is one of the 
oldest airlines in the Middle East, with its head-
quarters in Baghdat. Iraqi Airways is a member 
of the Arab Air Carriers Organization (AACO), 
and has direct flights to 9 di�erent destinations. 
As of 2011, the Iraqi Airways fleet consists of the 
following aircraft: 

Iraqi Airways, like a phoenix rising from the ashes

Uçak Tipi/Aircraft Type

Airbus A300B4

Airbus A300-600

Boeing 737-200

Boeing 737-300

Boeing 737-400

Boeing 737-700

Boeing 737-800

Boeing 747-400

Boeing 767-300ER

Boeing 787-8

Bombardier CRJ-900ER

TOPLAM/TOTAL

1

2

1

2

2

2

1

1

1

0

5

19

0

0

0

0

0

0

30

0

0

10

5

45

-

-

0

-

0

12

-

-

0

-

-

132

-

162

125

-

-

90

VIP

-

132

-

162

137

-

-

90

Mevcut/Available Sipariş/Order Koltuk Kapasitesi/Seating Capacity
C CLASS Y CLASS TOTAL
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Teknik Eğitimde yenilik: ACT sınıfları
Innovation in 
technical 
training: 
ACT classrooms
THY Havacılık Akademisi Teknik Eğitim Müdürlüğü katıldı-
ğı çeşitli seminer, çalışma gurupları, konferanslar sayesin-
de  tüm dünyadaki havayolu eğitim kuruluşları ile paralel 
bir gündem takip etmektedir. Bunun sonucunda az sayıda 
havayolu bakım eğitim kuruluşunun kullanmaya başladığı 
bakım eğitim simülatörlerinin kullanılmasının teknik eği-
timlerin kalitesini ve etkinliğini arttıracağı öngörülmüştür.  
Bu doğrultuda,  Airbus ve Boeing uçakları için bakım simü-
latörlerinin satın alınması kararlaştırılmış ve Teknik Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Having participated in various seminars, working groups, 
and conferences has enabled Turkish Airlines Aviation 
Academy’s technical training to follow a parallel agenda 
with other training institutions throughout the world. TAAA 
plans to put to use more maintenance training simulators, 
which are currently only being operated by a few airlines, 
in more maintenance training facilities, which will increase 
the quality and efficiency of technical training. To this end, 
it has been agreed upon to purchase Airbus and Boeing 
maintenance simulators, which have been installed within 
the scope of THY Technical Training Management. 

Akademi’den Haberler /  News from Academy

Ercan Karataş
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Airbus 320/330/340 ve Boeing 737NG/777 uçakla-
rı için alınan PC ortamında çalışan bu simülatörler sa-
yesinde derslerin işlenmesi sırasında kitaplarda an-
latılan bilgilerin önemli bir kısmının birebir uygulama 
yapılarak gösterilmesi konuların anlaşılmasını önem-
li oranda kolaylaştırmıştır. Sadece sistemlerin normal 
çalışması  değil, arıza arama ve test işlemlerinin yapı-
labiliyor olması, defalarca motor ve apu çalıştırıp ka-
patılmasına imkan vermesi,  uçak teknisyenleri için 
normalde çok masraflı olan ve zaman alan tecrübe-
nin kazanılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu simü-
latörler sayesinde gerçek uçakta yapılması  uzun za-
man alan yada uygun uçak olmadığı için yapılama-
yan testler ve sistem kontrolleri kolaylıkla yapılabil-
mektedir. Gerçek uçakta bakım eğitimi amaçlı yapıl-
ması mümkün olmayan havada motor durdurma, si-
gorta çekme, sanal arızalar verme gibi işlemler saye-
sinde sistemlerin çalışması farklı açılardan incelene-
bilmektedir. 

Sadece öğretmen değil öğrenciler de bu simülatör-
leri istedikleri gibi kullanabilmektedir. Özellikle Air-
bus sınıfında Airbus’ın yeni eğitim anlayışı olan “Ac-
tive Competence Training” doğrultusunda eğitim ve-
rilmektedir. Airbus eğitim merkezi ile devam etmek-
te olan çalışmalar sonucunda Airbus standartlarında 
eğitim vermek için yetki alınacak böylece bu konu-

da da sayılı bakım eğitim kuruluşları arasına THY Ha-
vacılık Akademisi Teknik Eğitim Müdürlüğü de gire-
cektir. 

Active Competence Training anlayışı ile öğrenci sı-
nıfta teorik bilgiyi aldıktan sonra önündeki simülatör-
de bu bilgiyi hemen uygulamaya dönüştürmektedir. 
Eğitimin ilerleyen safhasında öğretmenin talimatıyla 
sebebini bilmediği sanal bir arıza oluşturmakta, si-
mülatör ekranlarının yanında yer alan laptoplardaki 
bakım elkitaplarını kullanarak bu arıza ile uçağın se-
fere verilip verilemeyeceğine karar vermekte, eğer 
sefere veremiyorsa arızanın giderilmesi için gerekli 
usulleri bulup sümülatörde bu usülleri uygulamak-
tadır. Komponent değiştirmesi gerektiğinde “Virtu-
al Aircraft” arayüzü sayesinde uçakta değiştirilmesi 
gereken komponenti bulup değiştirmekte ve uçağı 
uçuşa hazır hale getirmektedir. Böylece gerçek bir 
uçakta yapacağı bakım uygulamasını birebir yaparak 
eğitimi uygulamaya dönüştürmektedir. 

Bu simülatörlerin etkin bir şekilde kullanılmaya 
başlanması ve faydasının görülmesi üzerine THY 
Teknik A.Ş. de kendi bünyesine bu simülatörlerden 
alma çalışmalarına başlamıştır. THY Havacılık Akade-
misi Teknik Eğitim Müdürlüğü benzer teknolojik ge-
lişmeleri sürekli takip ederek eğitimlerini daha etkin 
hale getirmenin yollarını aramaya devam ediyor.

Utilizing Airbus 320/330/340and Boeing 737 
NG/777 simulators in the computer environment in 
correlation with their identical applications in the 
books has made it considerably easier to under-
stand the lessons. It’s not simply about getting the 
systems to work properly, but also about trouble-
shooting and the feasibility of the tests, as well 
as enabling the engine and APU to start and shut 
down repeatedly. All these aspects play a role in 
making it easier for the aircraft technicians to gain 
experiences which would normally be much more 
costly and time-consuming. Moreover, with these 
simulators, the system controls and tests which 
have remained unfulfilled due to either being time-
consuming on the real aircraft, or the lack of an 
available one, are now done with ease. Tests for 
situations such as a stall or a blown fuse are not 
possible to be carried out in real aircraft for main-
tenance training purposes. However, processes 
like virtual breakdown make it possible for systems 
operations to be analyzed from different perspec-
tives. 

Both trainers and trainees have access to the 
simulators and can operate them at their will. The 
new Airbus training concept is “Active Competence 
Training”, and training in the Airbus class is carried 
out accordingly. As a result of the ongoing stud-
ies with the Airbus Training Center, THY Aviation 

Academy Technical Training Management will be 
authorized to be one of the few maintenance train-
ing institutions offering training in accordance with 
Airbus standards. 

In accordance with the Airbus Active Compe-
tence Training concept, trainees will be able to im-
mediately put into practice their in-class theoretical 
knowledge with the aid of the simulators in front of 
them. In the progressive stages of training, a mal-
function or defect of unknown origin is generated 
under the instructions of the trainer, and trainees 
are required to make a decision as to whether the 
aircraft is airworthy or not by searching the mainte-
nance manuals available in the laptops next to the 
simulator screens. ShouId the aircraft be deemed  
unairworthy, they must to resolve the problem by  
identifying the necessary procedures and applying 
them in the simulators. When a component needs 
to be replaced in the aircraft, the“Virtual Aircraft” 
interface helps to identify and replace it, and the 
aircraft is prepared for the flight. 

Upon seeing the effectiveness and the usefulness 
of the simulators, THY Technic Inc. has begun pro-
cedures to purchase a few of them. THY Aviation 
Academy Technical Training Management  is con-
stantly following related technological improve-
ments and advancements in order to find methods 
to make training more effective.
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Dünyanın en büyük havacılık organizasyonu:
IATP Konferansı için Pekin’deydik
The world’s largest aviation organization:
We were in Peking for the IATP Conference
Dergimizin bu ilk sayısında, THY Havacılık Akademisi, Pazarlama çalışanları olarak beş yıldır 
düzenli şekilde katılmakta olduğumuz uluslararası bir organizasyon olan IATP Konferansı’na 
dair izlenimlerimizi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

In our magazine’s first edition, we would like to share with you our experience and impres-
sions as the THY Aviation Academy Marketing Staff at the IATP Conference, which we have 
been attending regularly for the last five years.  

1948 yılından beri gerçekleştirilen IATP Konferansı, 
100’ü aşkın üye firmanın katılımıyla, her yıl Mart ve Ekim 
aylarının ilk iki haftasına tekabül eden dönemlerde ve 
farklı havayolu firmalarının ev sahipliğinde yapılıyor. Kon-
ferans; üye sayısı, süresi ve bütçesi gibi faktörlerle diğer-
lerinden ayrışması dolayısıyla dünyanın en büyük havacı-
lık organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.         

Üye firma yetkililerinin uzmanlık alanlarına ilişkin tecrü-
belerini paylaşmalarına, bakım anlaşmaları yapmalarına, 
aynı zamanda ürün ve hizmetlerinin pazarlama ve tanı-
tım faaliyetlerini yürütmelerine ortam oluşturan konferans 
kapsamında, tüm firmalar birbirleri ile belirledikleri konu-
larda yüz yüze konuşabilme, aynı zamanda hat bakım, 
malzeme/komponent, bakım ve eğitim konularında işbir-
liği ve ortaklık inşaa edebilme imkanı buluyor.  

The IATP Conference, which has been held since 1948 
with over  100 member companies, takes place in the 
months of March and October, hosted by a di�erent 
airline each year. The conference is one of the largest 
aviation organizations in the world, based on factors like 
number of members, duration and budget. 

Member companies talk face-to-face, sharing their ex-
periences and expertise in related fields, making main-
tenance agreements, marketing plans, and introducing 
products and services. There is also the opportunity 
for joint cooperation and partnerships in relation to line 
maintenance, materials, maintenance and education. 

Gala Yemeğinde, THY Teknik A.Ş. kendi hediyesi olan uçak maketini �rmaya takdim ediyor.
THY Technic Pty. Ltd.  Presenting  a model plane, its own gift,  to the company at the Gala Dinner 

Ayşe Vural

Akademi’den Haberler / News from Academy
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Konferansın 102.si Türk Hava Yolları ev sahipliğinde 
Istanbul’da yapıldı... 

103.sü 2011 yılı Mart ayında Pekin’de gerçekleştirilen 
konferansın, hazırlık çalışmalarına dahil olduğumuz 102.si 
ise 2010 yılı Ekim ayında Türk Hava Yolları ev sahipliğinde 
İstanbul Polat Renaissance Hotel’de hayat buldu.  Yaklaşık 
300 firma temsilcisi ve misafirle birlikte toplamda 500’ü 
aşkın konuğu ağırladığımız organizasyonda en önemli 
kazancımız, firmamızı, Istanbul’u ve ülkemizi tanıtma im-
kanına erişmemiz oldu. Konferans kapsamında organize 
edilen hangar ve eğitim merkezleri gibi ünitelere düzen-
lenen gezilerle firmamızın bilinmeyen yönlerine ışık tutar-
ken, hizmetlerimizden de söz etme fırsatı yakaladık. THY 
Havacılık Akademisi olarak, havayolu ve MRO firmaları ile 
sıcak ilişkilerimizi pekiştirerek, yeni anlaşmaların temelle-
rini attık. 

En son gerçekleştirilen Konferans için Pekin’deydik...
Üyeler, 103. IATP Konferansı’na katılmak üzere 2011 yılı 

Mart ayında Uzak Doğu’nun incisi Pekin’de buluştu. THY 
Havacılık Akademisi olarak 2007 yılından beri iştirak et-

tiğimiz konferansta, hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla hazır bulunduk. 
Dünyanın en görkemli yapılarından biri olan Çin Seddi’nin 
yanı başında dolu dolu geçen beş günlük konferansın ilk 
gününde, tüm üyeler gibi biz de öncelikle sekreterya oda-
sında kaydımızı yaptırdık. Günün geri kalanında ise, gö-
rüşmemiz gereken firmalar listesini dikkate alarak, görüş-
me takvimimizi oluşturduk.  

Konferansın ikinci gününde ise, her seferinde olduğu 
gibi öncelikle öğleye kadar toplantılar ve konferanslar 
yapıldı. Öğleden sonra, geleneksel bir uygulama olan 
Şehir Turu kapsamında, daha sonra detaylı olarak aktara-
cağımız, Çin Seddi’ne gezi düzenlendi. Bu sayede büyük 
bir kıvanç ile binbir milletin aynı havayı soluduğu ortam-
da Türkler olarak gururumuz okşandı. Önümüzde boylu 
boyunca uzanan bu devasa yapı, atalarımız için inşa edil-
mişti. Gösterilen hedefe tırmanmak için büyüklü küçüklü 
merdivenleri dinlene dinlene keskin rüzgara karşı aştık 
ve sonunda zirveye ulaştık. Tahmin edeceğiniz üzere, 
manzara muhteşemdi ve bulunduğumuz doruklardan 
dağların eteklerine bakıldığında, insan bir kez daha onur-

lanıyor, aynı zamanda duygulanıyordu. Çıktığımız yerden 
tekrar inmemizi müteakip, dağların temiz havasını içimiz-
de hissederek, seddin eteklerinde bizim için kurulmuş 
sofralarındaki lezzetli ve bir çoğunu yeni tattığımız farklı 
tattaki yemeklerle karnımızı doyurduk. Hava yukarılara 
oranla aşağı kesimlerde çok daha soğuk hissediliyordu; 
fakat farklı ülkelerden çeşit çeşit insanlarla kaynaştığımız 
ortam, havanın aksine içimizi ısıtıyordu. 

Konferansın üçüncü günü olan Pazartesi, toplantı oda-
larında, bir gün öncesinde belirlenen ve o gün anlık ka-
rarlaştırılan randevular çerçevesinde ikili iş görüşmeleri  
başladı. Diğer yandan da firmaların sunumlarını gerçek-
leştirdiği ve tanıtıcı konuşmalar yaptığı konferans salon-
ları aktifliğini sürdürüyordu. Biz de Akademi olarak, Türk 
Hava Yolları için rezerve edilmiş olan masamızda, karşılıklı 
görüşmeler talep ettiğimiz firma yetkilileri ile toplantıları-
mıza başladık. Bu doğrultuda birçok firmanın gereksinim 
duyduğu veya yakın zamanda  duyabileceği eğitim hiz-
meti ihtiyaçlarına çözüm geliştirme yoluna gittik, bunları 
karşılamak için teklifler sunduk. Bunun yanı sıra fuar ala-
nına kurduğumuz standımızın başında, bizi ziyarete gelen

The 102nd Conference was hosted by Turkish Air-
lines in Istanbul 

The 103rd conference, which we attended, was held 
in March 2011 in Peking. The 102nd was hosted by Turk-
ish Airlines in 2010 October at the Polat Renaissance 
Hotel. The most important thing we achieved in hosting 
over 500 guests comprising of approximately 300 com-
pany representatives was the opportunity to represent 
our company, Istanbul and our country. There was also 
the chance to introduce others to the unknown sides of 
our company through the hangar and education centre 
excursions which were organised for the conference. As 
THY Aviation Academy, we laid the foundation for new 
agreements with airlines and MRO companies whilst re-
inforcing already strong relationships. 

We were in Peking fort he latest conference 
Members met in the Far East’s pearl, Peking, in 

March of 2011 for the 103rd IATP Conference. As THY 

Aviation Academy, we were ready to introduce our 
services and actualise marketing activities in this con-
ference we have been attending since 2007. On the 
first day of the 5-day, jam-packed conference held 
adjacent to one of the most spectacular structures 
in the world, The Great Wall of China, we went and 
registered with the secretary. For the rest of the day, 
we organised our agenda, keeping in mind the list of 
companies we needed to see. 

On the second day of the conference, as always, 
the morning session comprised of meetings and con-
ferences. In the afternoon, a tour to the Great Wall 
was organized, as part of the traditional city tour, of 
which we will talk about in much more detail later. 
We felt proud as Turks to be a part of this excursion, 
along with so many people from di�erent nations, all 
breathing in the same air. This enormous monument 
was constructed as a result of our ancestors. We 
braved the rough winds and reached our destination 

by climbing di�erent-sized steps and resting along 
the way. As you can imagine, the view was spectacu-
lar, and when you looked out from your vantage point 
to the skirts of the mountains, you felt honoured and 
moved. As we descended, breathing in the fresh air 
of the mountains, we filled our stomachs with new 
tastes at the skirts of the Wall. The air felt much colder 
at the lower altitudes, but we were warmed by the 
atmosphere of mixing with di�erent people from dif-
ferent countries.

On the third day, Monday, we had bilateral meetings 
according to the meeting schedule we had organized 
the day before.

Companies continued to deliver presentations and 
introductory speeches in the conference halls. We 
as the Academy,at the table reserved for Turkish 
Airlines, held our meetings with the companies with 
which we 

had requested meetings. In this regard, we tried to 

 Standımızı ziyaret eden misa�rimiz ile görüşüyoruz.

THY Havacılık Akademisi olarak çekilişte belirlenen 
havacılık �rmasına çini tabak hediyemizi sunuyoruz.

Speaking with guests visiting our stand

Presenting the faience plate gift as Turkish Airlines Avia-
tion Academy  to the aviation �rm named at the draw



56

konuklarımız ile hizmetlerimize ilişkin görüş-
melerimizi gerçekleştirdik. Anlaşmalarımızın 
bazılarını konferans süresince gerçekleştirir-
ken, uzun vadeli olan bir kısmını da, döndük-
ten sonraki süreçte neticelendirdik.  

Konferansın dördüncü gününde, standımız-
da ve toplantı masamızda iş görüşmelerimiz 
aynı hızla devam etti. Çok başarılı, sıcak, kar-
şılıklı güvene dayalı ve en önemlisi de uzun 
vadeli ilişkiler kurmamıza olanak sağlayan 
organizasyonun dördüncü gün akşamında, 
önceki konferanslarda yapılageldiği üzere, 
balo gecesi konuklara eğlenceli saatler ya-
şattı. Gecede yapılan geleneksel gösteriler  
ve danslar konukları büyüledi. Diğer bir alışı-
lagelmiş uygulama ise, stand kuran firmaların 
konferans süresinde masalarında bulundur-
dukları ve konukların kartlarını içine attıkları 
kavanozlardan gecenin ilerleyen saatlerinde 
çekilişkilerin yapılmasıydı ki, her firma hedi-
yesini çekilişlerle belirlenen talihlisine kendi-
si sundu. 

Konferansın son günü olan beşinci günde 
ise, öğleye kadar yarım kalan görüşmeler ta-
mamlanmaya çalışıldı. Öğleden sonra, stan-
dımızı toplama zamanı gelmişti. Bir konferans 
daha göz açıp kapayıncaya kadar bitmişti ve 
sırada kazanımlarımızı valizlerimi-ze doldu-
rup dönüş yolunu tutmak vardı.  

Pekin’e gidiyoruz...
İlk defa Çin’e gidiyorum dediğimde, bana 

ilk söylenen, boş bir bavulu da yanımda gö-
türmem gerektiği olmuştu. Yaygın olarak bili-
nen bir gerçek, Çin’de her şeyin dünya orta-
lamasına oranla çok daha ucuz olduğu ve ih-
tiyaç duyulan veya duyulmayan her şeyden 
çifter çifter alınabileceğidir. Çevremde kim 
Çin’e yapacağı seyahatten bahsetse, o kişi-
ye alışveriş yapacağı adresler verilir, alışve-
riş merkezlerinin isim listeleri yazılarak eline 
tutuşturulur. Benim için de aynı şey geçerli 
olmuştu. Bunların başında da, göllerden bol 
miktarda elde edilen incilerden dolayı, İnci 
Pazarı geliyordu. 

develop solutions to meet the educa-
tional needs of these companies, o�er-
ing them proposals to meet those needs. 
In addition, we gave information regard-
ing our services at the stand which was 
organised for us at the fair. Whilst actual-
ising some of the agreements during the 
conference, some other long-term agree-
ments were finalised upon our return. 

On the fourth day of the conference, 
we were busy with our stand, as well as 
holding business meetings at our table. 
The evening of the fourth day was very 
successful, as it resulted in warm long-
term relationships based on mutual trust. 
We were entertained by the traditional 
ball night, where the traditional dance 
and shows mesmerized the guests. An-
other tradition that takes place is that all 
the companies with stands have a jar in 
which business cards are dropped. In the 
later hours, a ra�e is held, with each com-
pany giving a gift to the winner.  

On the last day of the conference, final 
meetings were held until noon. In the af-
ternoon, it was time to pack up our stand. 
Yet another conference had finished in 
the blink of an eye. It was time to pack up 
and head back home. 

We are going to Peking...
When I first said I was going to China, the 
first thing I was told was to take an empty 
suitcase with me. There is widespread belief 
that everything in China is much cheaper 
than anywhere in the world, making it possi-
ble for you to buy two of everything whether 
you need it or not. Whenever someone says 
they are going on a trip to China, a list of 
addresses where they can go shopping is 
given to them. The same thing applied to 
me as well. At the top of this list was Pearl 
Market, named for the abundance of pearls 
obtained from the lakes. 

PEKİN’DEN İZLENİMLER.... IMPRESSIONS FROM PEKING….

Ev sahibi Air China Gala Yemeğinde geleneksel gösterilerini sergiliyor.
Host Air China displaying their traditional shows at the Gala Dinner

Pekin’in inci cenneti İnci Pazarı.
Peking’s pearl heaven Pearl Market

Akademi’den Haberler / News from Academy
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İnci Pazarı (Pearl Market)
Pekin’e yolunuz düştüğünde, ucuza alışveriş yapabil-

meniz için önerebileceğim iki alışveriş merkezi mevcut. 
Birincisi, daha çok inci bulabileceğiniz ve bunun yanısı-
ra ipek, çanta, saat, ayakkabı ve giysileri de bol miktarda 
içinde barındıran İnci Pazarı olacaktır. 

Pazar niteliğindeki alışveriş merkezinin ilk katlarında 
oldukça uygun fiyatlara ünlü markaların sahte ürünlerini 
bulabilirsiniz. İster elektronik ister tekstil, hemen hemen 
her markadan geniş bir ürün yelpazesi beğenilerinize 
sunulmakta. Ancak alışverişte dikkat edilmesi gereken 
önemli bir nokta var ki o da; “pazarlık”. Alışverişe gitme-
den önce nasıl pazarlık yapılması gerektiğine dair bilgi 
sahibi olunması, sizi kazançlı çıkaracak olan önemli bir et-
ken. Pazarlık ya da doğru pazarlık yapılmadan gerçekteş-
tirilen bir alışverişin sonunda pişmanlık duymanız olası. 
O nedenle hazırlıklı gidilmesi önem arzediyor. Öncelikle 
satıcı ürün değerinin çok üzerinde olan uçuk bir tutar tek-
lif ediyor. Siz de buna karşılık ürün değerinin çok altında 
bir tutar öneriyorsunuz. Bu doğrultuda pazarlık süresince 
daha çok sizin çıkarınızı gözeten bir orta yol bulunuyor. 
Binanın son iki katında ise inciler ve swarovski taşlı takı-
ları çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. O kadar yolu gitmiş-
ken, almadan dönmemenizi öneririm. 

İpek Pazarı (Silk Market)
Pekin’de gitmenizi tavsiye edebileceğim ikinci adres 

ise İpek Pazarı. Sahtesi ile gerçeği ile rengarenk bir çok 
ipek giysi ve şalı bulabileceğiniz bir pazar burası. Diğer 
pazarlardaki gibi, ilk katlarda daha çok giysi ve elektro-
nik eşya bulabileceğiniz pazarın üst katları takılara re-
zerve olmuş durumda. Sizi uyarmak isterim ki, giysi an-
lamında burası avantajlı iken, takı anlamında İnci Pazarı 
daha hesaplı olmakla birlikte, daha çok çeşidi bünyesin-
de barındırmakta. Her markanın sahtesini ister düşük, is-
ter yüksek kaliteye bulabiliyorsunuz. Ancak gördüğüm 
kadarı ile artık Çin malları ne çok ucuz, ne de çok düşük 

kaliteli. Bu anlamda ülke çoktan iyileşme sürecine gir-
miş durumda. 

Çin ucuz bir ülke mi?  
Gözlemlediğim kadarı ile Çin para birimi olan Yuan, her 

geçen gün değer kazanıyor ve Çin bilinenin aksine bir ge-
lişme göstererek, günden güne daha pahalı bir ülke olma 
özelliği kazanıyor. Ancak bu süreç uzun bir dönemi kapsa-
yacağından, dünya ortalamasına göre Çin’in hala ucuz bir 
ülke olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. 

Şehir; yiyecek, konaklama, ulaşım, giyim gibi çeşitli sek-
törlerdeki hizmetleri çok uygun fiyatlara misafirlerine su-
nabilmekte. Daha önce belirttiğim gibi, akla gelen hemen 
her markanın sahtesini yaparak satıyorlar, hatta arabaların 
bile. Taklit çantaları gerçeklerinden çoğu zaman ayırdet-
mek çok da mümkün olmayabiliyor. Böylece ünlü marka-
ların birebir modellerine çok ucuza sahip olabiliyorsunuz. 
Örneğin beş yıldızlı bir otelin günlük konaklama bedeli 

100 ila 120 dolar arasında seyrediyor. Konaklamanın yanı 
sıra benzin fiyatlarının düşük olması nedeniyle ulaşım da 
çok ucuz bu şehirde. Bir yerden bir yere ülkemizdekinin 
dörtte biri fiyatına gidebiliyorsunuz. O nedenle şehirde 
taksi sık kullanılan bir ulaşım aracı haline gelmiş durumda. 

Pekin’de Evler 
Gezimiz sırasında rehberimizden öğrendiğimiz kadarı ile 

söyleyebilirim ki, Çin’de ama özellikle de Pekin’de her şey 
ucuz iken pahalı olan tek şey; “ev”. Nüfusun fazlalığı dola-
lısıyla, kıt kaynak niteliğine bürünen evler yüksek fiyatlara 
satılıyor. 

Yine nüfustaki artışın getirdiği diğer bir sonuç, yüksek 
katlı evlerin inşa edilmiş olması. Halk dev apartman daire-
lerine konumlanmış durumda. Bu durum şehrin görselliği-
ni de etkilemiş ve dev bir şehir görünümüne dönüştürmüş 
Pekin’i. Uzun, dev binalarla düzgün bir şehir yapısı önü-
müzde akıyor.  

Pearl Market
When your path leads you to Peking, there are two 

shopping centres that I can recommend to you where 
you can find heaps of bargains. The first one is Pearl 
Market, where you can find lots of pearls, together with 
silk, bags, watches, shoes and clothing. 

On the first floors of the shopping centre designed as a 
market, you are able to find fake items of famous brands 
at very convenient prices. Whether electronics or tex-
tiles, there is wide range of goods o�ered from a vari-
ety of di�erent brands. However, there is one important 
thing to consider whilst shopping, and that is ‘bargain-
ing’. Knowing how to bargain before going shopping is 
very important in order for you to get the most out of it. 
If you shop without bargaining or don’t bargain prop-
erly, you will regret it, which is why going prepared is of 
the utmost importance. First, the seller tells you a price 
far above the item’s worth, which you counter with a ri-
diculously low price.  This is how the bargaining system 
works, and it can end up benefitting you. On the last two 
floors of the building, you can find pearl and Swarovski 
Stones at very good prices. After having gone such a 
long way, I do not recommend you come back empty-
handed.  

Silk Market
The second place I would recommend for shopping in 
Peking is the Silk Market. This is a market where you can 
find many coloured scarves and clothing, both genuine 

and fake. As in other markets, the first few floors con-
tain clothing and electronics whereas the upper floors 
are reserved for jewelry. Whilst the Silk Market is a great 
place for clothing bargains, the Pearl Market is more so 
for jewelry, although there is a wider variety here. You 
can find fakes of each brand at di�erent levels of qual-
ity. As far as I have observed, the products in China are 
neither dirt-cheap nor of poor quality. In this regard, the 
country has long ago moved towards recovery. 

Is China a cheap country?  
As far as I have observed, the Yuan, which is the cur-
rency of China, is increasing in value, and progress is 
making China a more expensive country, contrary to 
common belief. But since this process will extend over 
a longer period of time, I can easily say that when com-
pared to the world average, China is still a cheap coun-
try. 
The city is able to o�er its visitors good prices on food, 
clothing, accommodation, and transportation. As I stat-
ed before, Peking is able to produce and sell  fakes of 
nearly every single brand imaginable,  even cars. It is 

nearly impossible to tell the di�erence from the fake 
bags and their originals, making it possible for you to be 
the owner of designer brand bags at  very cheap prices. 
The daily rate for a five-star hotel is between 100 and 
120 dollars. In addition to accommodation, transporta-
tion is also very cheap due to low fuel costs. You can go 
from one end of the city to the other at a quarter of the 
cost in our country, which is why the taxi has become a 
frequently used mode of transportation. 

Houses in Peking 
While most things in China are comparably cheap, 

houses are the exception, as my guide explained to me. 
This is particularly true of Peking. Due to the large popu-
lation, houses are considered to be a scarce commod-
ity, and are sold at very high prices. Another result of 
the increasing population is the construction of high-rise 
buildings, many of which are huge apartments in which 
the city’s people live This has a�ected the landscape of 
the city, transforming Peking into a gigantic metropolis. 
With its skyscape of high-rise buildings, an organised 
city spreads in front of us. 
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Pekin’de görülmesi gereken yerler
Metropol şehir Pekin’de modern şehir yapıları ile tarihi 

yapılar, başka hiçbir yerde olmadığı kadar nizamlı bir şe-
kilde kaynaşmış. Gökdelenler, büyük alışveriş merkez-
leri ve kalabalık nüfus arasında kalmış tarihi Tiananmen 
Meydanı, Cennet Tapınağı ve Yasak Şehir kendini me-
raklılarına arz etmekte. Görülmesi gerekenlerin başında 
gelen Çin Seddi’ni görmek için ise, şehirden biraz uzak-
laşmak gerekiyor ki, çok da uzun olmayan bu mesafeyi 
gitmeye fazlasıyla değiyor.

Çin Seddi
Pekin’e giderken beni heyecanlandıran başlıca faktör 

Çin Seddi’ni görecek olmamdı. Pekin’e yaklaşık olarak 
45 dakika uzaklıkta konumlu, 6000 metre uzunluğun-
daki dünyanın en etkileyici yapıtı olan Çin Seddi, Çin’e 
gidildiğinde görülmesi gereken yapıtların başında gel-
mekte. 

6000 metre uzunluğundaki seddin, 200 metresini tır-
manmak bile çok yorucu ve zaman alıcı iken, büyüklü 
küçüklü taşlarla bu denli genişlik ve uzunluktaki yapının 
o zamanki teknoloji ile nasıl tamamlanabildiğine akıl sır 

erdirmek pek de mümkün olmuyor. Tırmanırken insanın 
kafasında binbir soru peş peşe sıralanıyor. Kalın mont-
larımızda, soğuk esen rüzgara karşı mücadele vererek, 
hedefe ulaşma yolunda ilerlemek ve tarihin üzerinde 
adım atmak heyecan ve mutluluk veriyor. Seddin 200 
metrelik kısmının doruğuna ulaşmak ciddi anlamda yo-
rucu bir deneyimdi, bu nedenle herkes gibi bizde sık sık 
merdivenlere oturmak suretiyle dinlenerek hedefimize 
ulaştık. Yol bittiğinde ise az ilerde diğer set başlıyordu 
ve dağın en üst noktasından gördüğümüz alabildiğine 
uzanan dağlarla bezeli manzara nefes kesiciydi. 

Yasak Kent
Çin’e gidildiğinde kesinlikle görülmeden dönülmeme-

si gereken ikinci en önemli yapı Tiananmen Meydanı’nın 
yanı başında bulunan ve birçoğumuzun izlediği “Son 
İmparator” filminin çekildiği yer olan Yasak Kent’tir. Ge-
zinizin daha etkili ve anlamlı olmasını istiyorsanız, Ya-
sak Kent’i gezmeden önce Son İmparator filmini kesin-
likle izlemenizi öneririm. Böylece geziniz tarihte yapılan 
bir yolculuk niteliğine bürünecek ve tarihi iliklerinize ka-
dar hissetme olanağı sunacaktır size. Bir de arkadaşla-

rınızla gezme olanağı bulabilirseniz, tarihi bilgilerin pay-
laşılarak o topraklara ayak basmanın hazzına doyum ol-
muyor. 

Dünyadaki varlığını sürdüren en büyük saraylarından 
biri olan yapıdan biraz sözedecek olursak; 720.000 met-
rekarelik bir alana konumlanmış yapı, dünyanın ayakta 
kalan en büyük saraylarından biri olma özelliğine sahip. 
Saraya “Yasak Şehir” denmesinin nedeni ise, imparator-
luk çağlarında, imparator tarafınca izin verilmeyen kişi-
lerin saraya girememeleri. Ayrıca saray sınırları içerisin-
de kademeli bir izin sistemi uygulanmaktaymış. Merke-
zin hemen dışındaki alana imparatorun en güvendikleri, 
bir dışına daha az güvendikleri kişiler yerleştiriliyormuş. 

1406 yılında inşa edilmeye başlanan Yasak Kent, 14 
yılda tamamlanmış ve Çin tarihinde son hanedan olan 
Qing hanedanının yıkıldığı 1911 yılına kadar geçen yak-
laşık 500 yıl içinde, toplam 500 imparator Yasak Kent’te 
hüküm sürmüş.

Eskiden Çinlilerde Göktanrı inancı hakimdi ve inanışla-
rına göre, Göktanrı’nın yaşadığı saraydaki oda sayısı 10 
bin olmalıydı. Göktanrı’nın oğlu olduğuna inandıkları im-
paratorun sarayındaki oda sayısı ise 10 bini geçemezdi. 

Must see places in Peking 
There is no other place like Peking, where a metropolis 

city and historic places have blended in such an organ-
ized way. Historic Tiananmen Square, Heaven Temple 
and the Forbidden City exist within skyscrapers, large 
shopping malls and crowds of people, beckoning to the 
curious. At the top of list of must-see places is the Great 
Wall of China, which, although located outside the city, is 
more than worth the distance traveled.

The Great Wall of China 
When I was planning to go to Peking, the thing that ex-

cited me the most was that I was going to see the Great 
Wall of China. The Great Wall of China, 6,000 metres long 
and situated 45 minutes from Peking, is one of the most 
impressive buildings in the world.

Even climbing the 200 metres of the 6000-metre wall 
is tiring and time-consuming. It is di�cult to imagine its 
construction, with rocks of various sizes, carried at such 

a length and distance, using only the technology avail-
able then. Lots of questions rush to your mind as you are 
climbing it. Whilst struggling against the wind with our 
overcoats, trying to reach our destination and stepping 
into history is very exciting and invigorating. Reaching the 
200-metre summit was indeed a very tiring experience,  
and we had to sit on the stairs to catch our breath like 
many other people. When one leg of the road finished, 
the next would begin. The panorama from the final des-
tination, which we could see extending to the mountains, 
was breathtaking.

Forbidden City
The second place that you must see when you go to 

China is ‘The Forbidden City,’ situated near Tiananmen 
Square and where the film ‘The Last Emperor’ was filmed. 
If you want your visit to be more meaningful, I strongly rec-
ommend that you watch ‘The Last Emperor’ before you 
visit the Forbidden City.  This way, your visit will be more of 

a journey into history, whereby you can feel the history in 
your bones. And should you be travelling with friends, as 
sharing the experience of stepping foot onto those histori-
cal places is priceless.

One of the biggest castles that exists in the world to-
day, the Forbidden City is situated over 720.000 square 
metres, holding the title of being one of the largest still 
standing in the world. The reason the castle is called ‘The 
Forbidden City’ is because during the time of the emperor, 
those who were not granted permission by the emperor 
were not allowed to enter it. In addition,within the bounda-
ries of the castle there was a graded permission system 
used. The area which is the closest to the centre housed 
those most trusted by the emperor, and furthest from the 
centre, the least trusted.

The construction of the Forbidden City commenced 
in 1406 and was completed in 14 years. 500 emperors 
reigned in the Forbidden City over a span of 500 years, 
until the fall of the Qing Dynasty in 1911. In the past, belief 

 Çin’in gözbebeği mucizevi yapıt Çin Seddi

Yasak Kenti keşfediyoruz

The Wall of China, the miraculous work of art of China

 We are exploring the Forbidden City

Akademi’den Haberler / News from Academy
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Bu nedenle Yasak Kent’te “9999.5” oda mevcut.  
Tüm sarayı görmek tabii ki imkan dahilinde değil fakat yine 
de Pekin’e yolunuz düştüğünde kesinlikle görmenizi öneri-
yorum. Ek bilgi olarak da, gezi bedelleri, yaz aylarında 60 
Yuan, kış aylarında ise 40 Yuan olarak uygulanmakta. Bu-
nun yanı sıra 120 santimetreden kısa çocuklar için ise gezi 
ücretsiz.  

Mao Zedong
Pekin’e kadar gitmişken Çin Halk Cumhuriyeti’nin en bü-

yük kurucu ve önderlerinden biri olan Mao Zedong’u da 
görmemek olmaz diye düşünerek, arkadaşlarımla yine ken-
dimizi Pekin sokaklarında yollara vurduk. Çin siyasetinde 
etkisi azalmış olmasına rağmen, Çinliler tarafından büyük 
saygı gösterilen Mao Zedong’un, Yasak Şehir’in girişinde 
kocaman bir resmi mevcut, öyle ki, konumu itibarı ile daha 
yaklaşmadan size yolunuzu bulmanızda yardımcı oluyor. 
Büyük liderlerine turistlerin yanısıra Çinliler de çok büyük 
ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerin çoğunu Çinliler oluşturuyor ve 
resmin önündeki insan yığınından dolayı, resim çektirmek 
için sıraya girmek gerekiyor. Söylediklerine göre yılın her 
mevsimi artan oranda ziyaretçi akınına uğruyormuş.  

Pekin’de iklim nasıldır, nasıl giyinmek gerekir? 
Benim gidişim mevsimin henüz kışın etkilerinden kurtu-

lamadığı Mart ayının ilk haftasına denk geldi. İstanbul’da 
kara soğuk etkisini üzerimize serdiğinden, sağdan soldan 
Pekin’in karasal mevsimi itibarı ile daha soğuk olmasının 
muhtemel olduğunu öğrendim. Özellikle insanın içine işle-
yen rüzgarının hele de bizim gibi deniz iklimine aşina insan-
lar için tam hastalık havası niteliğinde olduğu uyarıları alıp 
başını gidince, sırf bu gezi için kalın mı kalın bir mont alma-
nın gerekliliğine inandım. Mart ayında İstanbul’a kar yağ-
mayınca, kar göreceğim umuduyla mutlu da olmadım değil. 
Kar yığınlarını ezmeyeli sanki asır olmuştu. Derken Pekin’e 
vardım, ama ne göreyim, iki hafta öncesinden karlar eri-

in the ‘Sky God’ prevailed among the Chinese, and accord-
ing to their beliefs, there had to be 10,000 rooms in the castle 
in which the sky god lived. The number of rooms in the castle 
where the emperor, thought to be the son of the sky god, re-
sided, could not exceed 10,000. That is why ‘9,999.5’ rooms 
exist in the ‘Forbidden City’. 

Although it is impossible to see the entire castle, I strongly 
recommend a visit should you make your way to Peking. The 
cost of the trip is 60 Yuan in summer and 40 Yuan in winter. 
Children shorter than 120cm are free. 

a period spanning 500 years till the fall of the Qing Dynasty 
in 1911.  In the past the belief of ‘SkyGod’ prevailed in the Chi-
nese and according to their belief there had to be 10 thou-
sand rooms in the castle of which the ‘sky god’ resided. The 
number of rooms in the castle where the emperor, thought to 
be the son of the ‘sky god’,  resided the room number could 
not exceed 10 thousand. That is why ‘9999.5’ rooms exist in 
the ‘Forbidden City’. 

Seeing the whole castle is of course not possible however 
I strongly recommend that you see it when your path comes 
to Peking. Additional information is that the cost of the trip is 
60 Yuan in summer and 40 Yuan in winter. Any child shorter 
than 120 cm can come for free.  

Mao Zedong
We thought it would not be appropriate if we came all the 

way to Peking without seeing Mao Zedong, one of the great-
est founders and leaders of the People’s Republic of China. 
Even though he has lost most of his e�ect on Chinese poli-
tics, he still receives a lot of respect from the Chinese peo-
ple.  His picture hangs prominently at the entrance of The 
Forbidden City, providing a marker to help you find your way.  
. It is not only tourists paying him their respects, but also the 
Chinese. Most visitors are Chinese, and due to the crowds 
of people around the Picture, you must wait in line to get a 
picture taken. Every year, the number of visitors is increasing. 

miş, havanın ısınmasıyla da ortada görmeye de-
ğer kar kalmamış. Fakat aynı zamanda Istanbul’da 
hava mevsim normallerinin altına düşmüş ve kar 
yağmakla kalmamış, bir de inadına neredeyse bir 
hafta ortalık beyazla kaplanmış. Benim de hevesim 
tam anlamıyla kursağımda kaldı. 

O nedenle Pekin’e seyahatinizi Mart ayında ger-
çekleştirmeyi planlıyorsanız, siz siz olun giysi işini 
abartmayın. Hava İstanbul’dan çok da farklı olma-
makla birlikte, Mart ayının ikinci haftası havanın iyi-
ce ısınması, tabiatın yeşermesi ve ağaçların beyaz 
beyaz çiçeklerle bezenmesiyle, bu yıl erkenden 
bahara merhaba deme fırsatını yakaladım.  İşte 
Mart ayında Pekin’in hava koşulları, bavulları buna 
göre doldurabilirsiniz.  

Ancak “Ben yılın farklı dönemlerinde Pekin’e gi-
deceğim.” diyorsanız, işte size mevsimlere göre 
havadurumu: Pekin yılı, yazları çok sıcak ve nemli, 
kışları ise çok soğuk ve kuru olarak geçiriyor. Gez-
mek için ideal aylar, Mart sonu, Nisan, Mayıs, Eylül 
ve Ekim ayları diyebiliriz. 

Özellikle Çin Seddi’ni ziyaret etmeyi hedefliyor-
sanız, kesinlikle kışın gitmemelisiniz, konum itibarı 
ile dağların üzerinde yeraldığından, kesici rüzgar 
eşliğinde, oldukça soğuk hava şartları sizi selam-
lar. Dolayısıyla hangi amaç için gidecek olursanız 
olun, ilkbahar ve sonbahar ayları en ideal aylar di-
yebilirim. Çünkü bu aylar ne sıcak ve boğucu, ne 
de soğuk ve dondurucudur. 

What’s the weather like in Peking and what should one 
wear? 

My visit coincided with the first week of March when 
the e�ects of winter were still lingering. I’m familiar with 
the cold winter e�ects in Istanbul, but I had learnt that Pe-
king might be even colder due to its continental climate. I 
thought I had better buy a thick coat for this visit, since  I am 
used to a marine climate and don’t want the wind  to pen-
etrate my clothing, possibly leading to illness. Since it had 
not snowed in Istanbul in March, I was also happy at the 
prospect of seeing snow. It’s been ages since I last played 
in the snow. However, after arriving in Peking, what do I 
see?Tthe snow had melted two weeks earlier, and with the 
temperature increase, there was no snow worth seeing. 
But at the same time, the temperature continued to drop 
in Istanbul, much lower than seasonal expectations, and 
not only had it snowed, but, as if out of spite, everything 
was covered in white. That really took the wind out of my 
sails. So, if you are planning to organise your trip in March, 
please do not overdo it with the clothing thing. Despite the 
weather not being too di�erent from Istanbul’s, the tem-
perature increase  the second week of March gave me 
the chance to say hi to spring early as nature greened up 
and the trees wore wonderful white flowers. 

Here are the weather conditions in Peking. You can pack 
accordingly. Here are Peking’s weather conditions for the 
di�erent seasons: Peking passes the winters very cold 
and dry, and summers very hot and humid. The best time 
to visit is late March, April, May, September and October. 
If you are planning on visiting the Great Wall of China, you 
should not go in winter. Due to its location in the moun-
tains, you will be met with extremely cold weather condi-
tions and razor-sharp winds. So, for whatever reason your 
visit, the best time to go is in spring or autumn, because 
these months are neither hot and su�ocating nor cold and 
freezing.
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“ÇARŞAMBA  BULUŞMALARI”
“WEDNESDAY MEETINGS”

Personelin mesai sonrası zamanını almadan, onu bir yerlere sürüklemeden, yor-
madan dinlendirmek ve farklı renklerle farklı dünyalarla buluşturmaktı amaç.
Bir yılı kapsayan bir organizasyonla ülkemize özgün çalışmaları ile gerek yurt 
içinde gerekse yurtdışında temsil etmiş isimleri bir öğle keyfi söyleşisine davet 
etmeye karar verdik.

We wanted our staff to relax and discover different colors and different worlds, 
without tiring them, making them work overtime, or dragging them to places. 
Within a plan covering one year, we decided to invite for pleasurable mid-day 
conversations those who have represented our country, both domestically 
and abroad, by their unique works.

Hani herkesin eşref saati vardır ama her iş yerinin hele de günlerden Pazartesi ise 
hafta sonu rehaveti ile kaçınılmaz eşref saati sanırım sabah kahvesini yudumladığı-
mız anlardır.İşte öyle anlardan birisiydi. Sabah masama oturduktan sonraki günlük 
programa göz atıp da , trafik sonrası nefes aldığım  sabahın  sakin saatleriydi.Sanırım 
10.00 civarıydı. Tam da kahvemi  sipariş etmiş 2 yudum almıştım ki telefonum çaldı.

Annemle genelde sabahları daha erken konuştuğumdan, eşime de yerime gel-
diğimi belirtir günlük e-mailimi atmış olduğuma göre içeriden bir arkadaşım arıyor 
olmalıydı.

Ama hayır değildi. Arayan  Başkanlık  sekreterinin sesiydi ve ben arayacağı arka-
daşlarından değildim. Doğru tahmin etmiştim, yeni atanan Başkanımız beni çağırı-
yordu.

Gerçi google amcadan bakmıştık kimdir diye. İyi bir CV’si vardı, İletişim Profesörüy-
dü ve aslında  bu bilgiler yeterliydi ama Başkan katına çağrıldığım için heyecanlan-
mama mani değildi tüm bunlar.

Hayırdır inşallah diyerek çıktım karşısına.
Nazik ve mütevazi kişiliği hemen belli oluyordu. Kapıda karşıladı.
Bu işin ardında bir bit yeniği olmasın dedim içimden. Öyle ya koskoca Başkan ka-

pıya kadar gelip bir personelini niye karşılasındı...
Ama o karşılıyordu.

You know, everyone in every o�ce, especially on blue Mondays, has an inevitable 
time of ease, when, I guess, sipping the morning co�ee. It was one of those times. 
After sitting at my desk and looking at my daily schedule, it was the slow times of the 
morning when I was able to relieve myself of the morning tra�c. I guess it was around 
10:00 a.m.. I had asked for my co�ee and had taken two sips, then the phone rang.

As I had the habit of talking to my mother earlier in the mornings, and as I had 
already sent my husband the daily email informing him of safe my arrival, the caller 
must have been an o�ce friend. However, that was not the case. It was the voice of 
the Chairman’s secretary and I was not one of her friends to be called. I had guessed 
it right; I was to see the newly appointed Chairman. 

We had already Googled him to learn who he was.  He had a nice CV; he was a 
professor of Communications. Although this information was su�cient, it was not 
enough to relieve me of my nervousness of having been called to the administrative 
floor. 

Hoping for the best, I went before him in his chamber. 
I noticed immediately that he was a courteous and modest man. He greeted me at 

his door. 
I wondered what the catch was. Honestly, why would the almighty Chairman care 

to meet a member of his sta� at the door? But he did. 

Güneş Batum Esen

Akademi’den Haberler /  News from Academy
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Universitesinde tüm öğrencilerini kucakladığı gibi 
burada da tüm çalışanları kucaklayacaktı ve zaten de 
bunu anlamam hiç zor olmadı, Çünkü nezaketli üslubu 
ile beni buyur etmesinin ardından; 

“yoğun  tempoda çalışan  personelimiz için sizce ne-
ler yapabiliriz, bana bir çalışma yapar mısınız” dedi.

Yanlış duymamıştım...
Personele yönelik bir çalışma istiyordu ve bunun için 

personeli bir yerlere götürmek, mecbur tutmak da ol-
mayacaktı işin ucunda.

Projenin ana özeti personelimize bir ayrıcalık, bir din-
lenme sunmaktı.

İletişim Profesörüydü ve bu çalışma ile personel birlik-
teliği ve kurum içi sinerjiyi  ön görüyordu.

Hem rahatlamıştım odadan çıkarken hem de heye-
canlanmıştım bana güzel bir çalışma verildiği için. 

Beni merakla bekleyen arkadaşlara “valla iyi bir yöne-
ticiye benziyor, galiba şansılıyız “dedim.

İşte böyle başladı Çarşamba buluşmaları serüveni.
Personelin mesai sonrası zamanını almadan, onu bir 

yerlere sürüklemeden, yormadan dinlendirmek ve fark-
lı renklerle farklı  dünyalarla buluşturmaktı amaç.

Bir yılı kapsayan bir organizasyonla ülkemizi özgün 
çalışmaları ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 
temsil etmiş isimleri  bir öğle keyfi söyleşisine davet 
etmeye karar verdik.

Here too he was going to embrace the whole sta�, just 
as he did with his students at the university. It was easy 
for me to see this after he invited me into his o�ce in 
such a kind fashion and said, right away, “What do you 
think we can do for our incredibly hard-working sta�? 
Can you prepare something for me?” 

I hadn’t heard him wrong. 
He asked for a sta�-oriented study that didn’t involve 

dragging them anywhere or demand anything compul-
sory. 

The main idea of the project was to grant our sta� a 
privilege, to provide some relaxation. 

As he was a Communications professor, through this 
study, he envisioned togetherness and an internal syn-
ergy. 

As I was leaving the chamber, I was both relaxed and 
excited about having been given a nice study. 

“Well, he seems to be a good manager. I guess we 
are lucky,” I said straightaway to my colleagues waiting 
with curiosity. 

So the story of the Wednesday Meetings began. 
We wanted our sta� to relax and discover di�erent 

colors and di�erent worlds, without tiring them, mak-
ing them work overtime, or dragging them to places. 
Within a plan covering one year, we decided to invite 
for pleasurable mid-day conversations those who have 
represented our country, both domestically and abroad, 
by their unique works.

Professor Şahin Karasar was quick indeed. Thus, we 
started our first conversation with Oğuz Abadan, a mu-
sician and arranger.  

Kimdir Oğuz Abadan ?  

“Türkiye’nin yetiştirdiği  müzik 
değerlerinden biri”

 İlkokul sıralarında Ankara Radyosu Çocuk 
Korosu’nda mandolin çalarak müzik yaşamına 
başlayan Oğuz Abadan, Gazi Üniversitesi Mü-
zik Akademisi Keman bölümünden mezun oldu. 
Amerika’da Berklee College of Music’de armoni 
eğitimi aldı ve dönemin önemli müzik akademis-
yenlerince büyük beğeniler topladı.

1977 yılında Türkiye’ye dönen Oğuz Abadan ken-
di orkestrası ile yurdumuzun birçok köşesinde ve 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde müzik yaptı. Abadan 
Almanya’da profesyonel müzik yaşamını elektro- 
bas çalarak sürdürdükten sonra Fransa’ya geçerek 
o dönem Paris’te müzik yapan Moğollara katıldı.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde konser-
ler yönetti. Jan Garbarek başta olmak üzere ikili ça-
lışmaları oldu.

Birçok müzikal, TV dizisi, film, belgesel ve sine-
ma filmlerinde imzası olan Abadan, bugüne kadar 
toplam 300 albümde  besteci, aranjör, yönetmen 
olarak yer aldı. Cem Karaca, Okay Temiz, Şirvan 
Perver, Ferhat Tunç gibi bir çok ünlü isme aranjör-
lük yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz Abadan 
İstanbul’da yaşıyor ve belediyelerde, çeşitli müzik 
akademilerinde seminerler veriyor ve TV-Sinema-
Belgesel çalışmalarına devam ediyor.

Oğuz Abadan’ın Pan Yayınları’ndan çıkmış iki kita-
bı bulunmaktadır.

Who is Oguz Abadan?

“He is one of the greatest 
Musicians of Turkey”

His music career began when he started playing the 
mandolin in Ankara Radio Children’s Choir during his pri-
mary school years. After completing his education at An-
kara’s Gazi University Music Department as a violinist, he 
went to the United States to study harmony at Berklee Col-
lege. 

Returning home to Turkey in 1977, he started working at 
the Ankara Metropolitan Municipality Urban Orchestra as 
their arranger and bassist. He visited and produced music 
within several di�erent countries in Europe. After working 
as a professional bass player in Germany, he moved to 
France where he joined Moğollar. 

Meanwhile, he carried on with his own orchestra, which 
he had set up and which bore his name. He has conducted 
many orchestras in many countries, carried out various 
concerts and studio works, and has collaborated with 
many prominent musicians like Jan Garbarek.

Abadan, who has produced many musicals, T.V series 
and films and documentaries has taken di�erent roles 
such as songwriter, arranger, producer in a total of 300 
albums. He has done arrangements with many famous 
musicians such as Cem Karaca, Okay Temiz, Şirvan Perver, 
and Ferhat Tunç. 

Oğuz Abadan is married with two children. He lives in 
İstanbul, and delivers seminars at music academies and 
town halls. He continues to work on TV, cinema, and docu-
mentaries. Oğuz Abadan is the author of two books pub-
lished by Pan Press.
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Kimdir Ahmet  Dündar ?  

Türkiye’nin en popüler dansçılarından biri... 

1960 yılında Yozgat’da dünyaya gelen Dündar, ilk öğrenimini Yozgat’ta, orta öğrenimini Bursa 
Askeri Lisesi’nde tamamladı ve 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen olarak mezun oldu 
ve aynı yıl TSK’dan ayrılıp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Ekonomi Yüksek Lisansı 
yaptı.

Uluslararası bir çok şirkette yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra çocukluğunda dinlediği bir 
piyesin de etkisi ile merak ettiği ve hayal kurduğu dans dünyasına 1998 yılında Ankara’da 
adım attı. Bir yıl sonra İstanbul’da ilk kez düzenlenen Latin Dansları Şampiyonası’nda Arjantin 
Tangosu’nda partneri Lena Pavlova ile birinciliği göğüsledi.

 Gelen yoğun talepler üzerine TangoTurkey dans grubunu ve Dans Dostları Derneği’ni 
İstanbul’da kurdu.

Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında dünyanın en iyi Arjantin Tangosu eğitmenlerinden ders-
ler aldı ve bu hocaların bir çoğu ile Türkiye’yi karış karış dolaşıp atölye çalışmaları düzenledi, 
Dünyaca ünlü Tango Pasion Show grubunu ve Sexteto Major Tango Orkestrası’nı Türkiye’ye 
getiren ilk kişi oldu.

Pera Palas’ta Cumhuriyet baloları başta olmak üzere yıllarca farklı mekanlarda sayısız  milon-
galar (dans geceleri) düzenleyip başarılı gösteriler yaptı.

Hava Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi’nde dersler verdiği öğrencilerinden oluşan grubu ile 
ordu mensuplarına gösteriler sunup bir çok üniversite festivallerine katıldı.

Ulusal televizyonlarda özel şov gösterileri ile çok kereler karşımıza çıkan ve  Türkiye Dans 
Federasyonu hakemlik yetkisine de hak kazanan Ahmet Dündar, dansın gelişip yaygınlaşması 
için çalışmalarına devam ediyor ve  gerek yurt içi gerekse yurt dışı bir çok kurum bünyesinde 
dans dersleri ve gösteriler organize ediyor.

Dansı spor gibi başka faaliyetlerle de buluşturmak isteyen Ahmet Dündar “Tango ve Kayak  
Birlikteliği”  ismini verdiği  turlarla  yurtdışından gelen turistleri Kayseri’de ağırlıyor.

Dansın insan gelişiminde yatıştırıcı ve pozitif etkisi üzerine yoğunlaşan Dündar, dans ile top-
lumların ortak enerjileri daha iyi kullanabileceğine inaniyor, dansı yaygınlaştırmaya çalışıyor. 

Who is Ahmet  Dündar ?

One of the most popular dancers of Turkey...

Dündar was born in Yozgat in 1961 He took his primary education in Yozgat, his sec-
ondary education in Bursa Military School. In 1981 he graduated from Military Academy 
with lieutenant degree. After his graduation, He left from Turkish Army and He did mas-
ter’s in Economics at İstanbul University School of Economics.

After working as a manager in most International Companies, he took his first steps in 
World of Dance in Ankara in 1998 with the help of impression that he had from a play 
when he was a child.. One year later, He became first with his partner in Argentinian 
Tango, Lena Pavlova, at Latin Dance Championship taking place in İstanbul for the first 
time. 

He received so many request that he founded Tango Turkey Dance Group and Dance 
Friends Club in İstanbul.

Both within country and abroad he took courses from the best trainers of world for 
Argentinian Tango and he did many workshops with his trainers in most of the cities in 
Turkey. He was the first person  in Turkey who brought worldwide-known Tango Pas-
sion Show Group and SextetoMajor Tango Orchestra to Turkey. 

Republic Ceremonies in Pera Palas and in other places he organized many successfull 
milonga (dance nights) and he displayed successful performances.

He displayed many performances with his group consisting of his students from Air 
Force Academy and Kuleli Military School in front of members of the Army and he joined 
many University festivals.

Ahmet Dündar, whom we recognize from national channels with his special shows 
and having gained the referee position in the Turklish Dance Federation, continues his 
attempts in developing dancing and organizes dance classes and shows both domesti-
cally and internationally.

Ahmet Dündar, who is eager to combine Dance with other activities such as sport, 
hosts tourists from abroad in Kayseri for his tour named “The Synergy of Tango and Ski”.  

Dündar, believes dancing has a positive and calming effect on personal development. 
He also believes that societies can use their common energies better with the help of 
dancing thus, he aims to outspread it.

Hızlıydı Prof. Şahin Karasar, ve  ilk söyleşimize Müzisyen ve aranjör Oğuz 
Abadan ile başladık. Çarşamba Buluşmaları’nın bu ilk seferinde katılımcı-
ların  büyük beğenisini toplayan Oğuz Abadan “Oldukça ilgili ve bekledi-
ğimden daha bilgili bir grupla karşılaştım. THY farkı bu olsa gerek. Dinleti 
benim adıma  son derece keyifli geçti. Beni sizlerle buluşturanlara teşekkür 
ederim “dedi.

İlk sınavını başarıyla geçen Çarşamba Buluşmaları’nın ikicisinde Türk tan-
gosunun önemli ismi Ahmet Dündar vardı ve THY personeline sunduğu

At the very first of the Wednesday Meetings, Oğuz Abadan, who  has gained 
the genuine appreciation of the participants, said “I came across  a group 
that was quite responsive and more knowledgeable than I had expected. 
This must be the di�erence of the Turkish Airlines. The concert, for my part, 
was quite enjoyable. I thank the people who made meeting you possible.”

At the second of the Wednesday Meetings, which passed its first test with 
flying colors, there was Ahmet Dündar, an important figure of the Turkish 
Tango, and he received an hearty round of applause for the short show he 
performed for the Turkish Airlines sta�.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Globally yours 265x265.pdf   1   05.10.2011   10:47

Akademi’den Haberler / News from Academy



63

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Globally yours 265x265.pdf   1   05.10.2011   10:47



64

Kimdir Gökhan Kırdar?  

Film müziklerinin usta ismi

Ortaöğrenim sonrası İzmir’de, 1988’de Yıldız Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümünü kazandıktan sonra İstanbul’da 
yaşamaya başladı. 1994’te ilk albümü “Serseri Mayın” 
ilk başta “Yerine Sevemem” şarkısı olmak üzere büyük 
ilgi topladı.

Sanatçı 1995’te “Tutunamadım” albümünü yayın-
ladı. 1993’teki ilk film müziği çalışması olan “Gece 
Melek ve Bizim Çocuklar” Kırdar’ın ikinci albümü 
“Tutunamadım”da yer aldı.

Sanatçı 1995 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü’nü kazandı. 1997 
yılında, kendi müzik şirketi Loopus’u kurdu. Türkiye’nin 
ilk elektronik müzik albümü ünvanını alan “Trip” albü-
münü, 1997’de Loopus Entertainment etiketiyle yayına 
sundu. 2000 yılı içerisinde, ilk kütüphane çalışması 
“Ethnotronix” albümünü hazırladı. Albüm 14 farklı ülke-
de yayımlandı.

2002 yılı içerisinde “Fırsat/Crude” filminin müzikleri-
ni besteledi. Film başta IFB “Los Angeles Film Festivali 

En İyi Film Ödülü” olmak üzere, birçok festivalde birin-
cilik ödülü kazandı.

Besteci, filmin müziklerini 2004’de “Keyf/Pleasure” 
albümünde bir araya getirdi. Albüm 2004 Eylül’de Yu-
nanistan, Polonya ve Lübnan’da yayımlandı. Albümde 
aynı adı taşıyan “Keyf/Pleasure” şarkısı, EMI tarafından 
tüm dünyada piyasaya sürülen karma albümde yer aldı.

Aynı İngiliz Warner-Chappel müzik şirketiyle yeni bir 
“Library” için anlaşma imzaladı. “From İstanbul” adıyla 
bu kütüphane çalışması Hollywood ve Dünya’daki film 
şirketlerine pazarlandı.

Sanatçı “Yabancı Damat” dizisinin müziklerinin yer 
aldığı “Üstüme Basıp Geçme” albümünü Yunanistan, 
Malta ve Kıbrıs olmak üzere Avrupa ülkelerinde yayın-
ladı.

“Kurtlar Vadisi” ,”Yabancı Damat” ve “Haziran Gece-
si” dizilerinin MBC ve Abu Dabi televizyonlarında ya-
yına girmesi ile onlarca ülkede tanınan ve sevilen bir 
müzisyen haline geldi.

2004’te Lüksemburg’da düzenlenen ve birçok Türk 
tasarımcının işlerinin sergilendiği “Self Project” dahi-
linde, “Tüür” başlıklı müzik projesiyle katılımcı olarak 
yer aldı. Aynı proje “Tüür-Yağmur Duası” adıyla 18 Tem-
muz 2005’te MC-CD albüm ve video film olarak Türki-

ye ve Lüksemburg’da yayınlandı. “Tüür” projesi M.Ö. 
10000’e kadar dayanan Asya Türk Müziği çalgılarının 
elektronik müzikle sentezlendiği ilk çalışma olarak gö-
rülüyor.

Müziklerini bestelediği “Kurtlar Vadisi” filmi, Şubat 
2006’da Türkiye başta olmak üzere, Avrupa, Orta 
Doğu ve devamında Amerika, Latin Amerika ve Rusya 
gibi ülkelerde vizyona girdi. Filmin müzikleri, yayınlan-
dığı ülkelerde büyük ilgi gördü.

Gökhan Kırdar 2007 yılı başında Discovery Travel 
Channel America için, Amerikalı yönetmen Shane Rey-
nolds tarafından hazırlanan belgesel serisi “Not Your 
Average Travel Guide” Türkiye belgeselinde müzikle-
ri kullanıldı. Belgesel Amerika ve Güney Amerika’da 
gösterime girdi.

2009 yılının sonlarında Türkiye ve yurtdışında göste-
rime giren “Gladio” filminin müziklerini hazırladı. Filmin 
müzikleri, müzik eleştirmenleri ve izleyenler tarafından 
övgüyle karşılandı.

2010 yılında Alman ressam Dieter Mammel, İtalyan 
film yapımcı ve yönetmen Claudio Malasomma ile “Un-
der Deep Water” film projesinde ortaklık sağlayarak fil-
min müziklerini hazırladı. Film Almanya ve Türkiye ol-
mak üzere bir çok festivalde gösterime girdi.

Who is Gökhan Kırdar?

Master of film music

He attended Yıldız University in Istanbul to study ar-
chitecture in 1988. He then decided to devote himself to 
music instead and soon gained success with his single 
“Yerine Sevemem” from his first album “Serseri Mayın” in 
1994. 

Then, in 1995, he released a highly successful album 
titled ‘Tutunamadım’.  His first soundtrack, ‘Gece Melek 
ve Bizim Çocuklar’, released in 1993 was included in his 
album ‘Tutunamadım’.

During this period, his single ‘Yerine Sevemem’ became 
a hit and even shadowed the name of its creator. 

He then decided to go to İzmir, where he studied musi-
cology at Dokuz Eylul University, in 1995. He established 
his own music company, ‘Loopus Entertainment’, in 1997, 
and released the first Turkish electronic music album, 
‘Trip’, under this label. 

In 2000, Gokhan Kırdar released his first library project, 
an album called ‘Ethnotronix’. The album was broadcast-
ed in 14 di�erent countries.

Gokhan Kirdar composed the soundtracks for the 
movie ‘Crude’ in 2002. The movie won several prizes, 
including the award for Best Movie at the Los Angeles 
Film Festival. 

In 2004, he compiled all his soundtracks from ‘Crude’ 
in an album called ‘Pleasure’, which was released in 
Greece, Poland and Lebanon. The song ‘Pleasure’ from 
the album was also placed in a compiled album, released 
in whole world by EMI. 

That same year, he signed a contract with the English 
Warner-Chappel company for a new library project.  This 
library project, named “From Istanbul”, was marketed to 
film companies in Hollywood and around the world.

The album ‘Don’t Strike Me Over’, which includes the 
music created for ‘The Foreign Groom’, was released in 
some European countries, such as as Malta, Cyprus and 
Turkey. 

He became a well known and liked musician in several 
countries upon the broadcasting of the series “Valley of 
the Wolves”, “The Foreign Groom” and “A night in June” 
on MBC and Abu Dhabi television.

In 2004, he was a contributor” to ‘Self Project’, held 
in Luxemburg, with his music project titled ‘Tuur’. The 
same project was released July 18, 2005 as an MC/CD/

DVD and video film in Turkey and Luxemburg. ‘Tuur’ is 
a unique piece with a history dating back to 10.000 B.C. 
and based on ancient Asian Turkish music instruments, in 
which electronic and industrial music are mixed together.

In October 2005, Kirdar started working on his sound-
track project for ‘Valley of the Wolves-Iraq’, the movie was 
released first in Turkey, then in Europe and the Middle 
East in February 2006 and soon after in the USA, Latin 
America and Russia . The soundtracks aroused consider-
able interest.

In 2007, Gokhan Kirdar’s music was used in a Discovery 
Channel /America documentary project entitled ‘Not Your 
Average Travel Guide/Turkey’, directed by American di-
rector Shane Reynolds.  The documentary was broad-
casted in America. 

In late 2009, Kirdar started work on his soundtrack pro-
ject for ‘Gladio’, which was released in Turkey as well as 
di�erent countries. It received good reviews from both 
audiences and music critics alike. 

In 2010, together with German painter Dieter Mammel 
and Italian film producer Claudio Malasomma, he organ-
ised the soundtracks for the film ‘Under Deep Water’. 
The film was shown in a variety of festivals, both in 
Germany and Turkey.

minik bir gösteri ile büyük alkış aldı. İlk üç aylık periyo-
dun  son sanatçısı Gökhan Kırdar’dı.
İsmi duyulur duyulmaz büyük heyecan yaratan ve dün-
ya çapında bilinen bu sufi sanatçımızın katılımı ile Çar-
şamba Buluşmaları belleklere kendi özgün ve büyülü 
yerini alarak yerleşmiş oldu.

The last artist of the first three-month period was 
Gökhan Kırdar.  The appearance of the world-renowned 
Sufi musician, whose mere name caused great excite-
ment, has established with the Wednesday Meetings its 
unique and magical place in the sta�’s memories. 

Akademi’den Haberler /  News from Academy
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